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На основу чл 39. И 61 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр 124/12, 14/15 и 

68/15, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. Гласника РС бр 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр 2-20 1/2020 

ЈНМВ, и Решења о образовању комисије бр 3-20 1/2020 ЈНМВ, припремљена је  

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

за јавну набавку Дијететских суплемената намењених врхунским спортистима  за потребе 

Веслачког савеза Србије, у поступку јавне набавке мале вредности број 1/2020 ЈНМВ 
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1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу: 

Наручилац: Веслачки савез Србије 

Ада Циганлија 10, Београд 

    Интернет страница: www.serbian-rowing.org.rs 

 

2.  Врста поступка јавнe набавке 

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

са Законом и другим важећим прописима из ове области  

 

3.  Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 1/2020 ЈНМВ је набавка дијететских суплемената 

намењених врхунским спортистима 

 

4.   За спровођење јавне набавке надлежан је Веслачки савез Србије 

Контакт  е-маил:  hristina@serbian-rowing.org.rs  

 

 

 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр 1/2020 ЈНМВ су дијететски суплементи намењени врхунским 

спортистима, у складу са потребама Веслачког савеза Србије, ОРЈ 15882000 дијететски 

производи. 

 

    2. Партије 

 Ова јавна набавка није обликована по партијама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.serbian-rowing.org.rs/
mailto:hristina@serbian-rowing.org.rs
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3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) 

опис, група 
суплемента 

Захтевани састав, функција 
паковање 

+/- 10% 

Azot monoksid 

NO reaktori 

 

 

Vidi: CENOVNIK MOJ 

Na 100gr: ENERGIJA-1470kj/350kcal; ugljeni hidrati-0,08gr, od čega šećeri-trag; MASTI-
trag; proteini -4,65gr; Beta-alanin-3gr; citrulin malat-500mg; ArgininAKG-500mg; 

Koncentrat soka cvekle-2,5gr; betain-5gr; kreatin-30gr; kofein-2,25gr; nijacin-2,5gr; 
glukoronolakton-1gr; taurin-11gr, koren ženšena-1gr 

200 gr 

Na 60ml: ENERGIJA-83kj/20kcal; ugljeni hidrati-12gr, od čega šećeri-4gr; masti -1gr; 
proteini -73,3gr; So-0,6gr: Vlakna-1gr; Beta-alanin-22gr; ArgininAKG-500mg; citrulin 
malat-500mg; L-alanin/L-glutamin-300mg; N-acetil L-tirozin-150mg; kofein-200mg; 

taurin-500mg, glukoronolakton-100mg; nijacin-16mg; B6-1,4mg; B12-2,5mcg 

60 ml 

Kompleksi aminokiselina 
 

Aminokiseline razgranatog 
lanca 

 
Pojedinačne aminokiseline 

NA 100gr: KALORIJA-1003kj/237kcal; proteini -55,6gr; ugljeni hidrati-2,2gr; masti -
0,6gr; L-leucin-4611mg; L-Glutamin-8278mg; L-Izoleucin-2500mg; L-lizin-4306mg; L-
Metionin-1278mg: L-Fenilalanin-2083mg; L-Treonin - 2722mg; L-Triptofan-722mg; L-

valin-2722mg; L-Alanin-3667mg;  
L-Arginin-2750mg; L-Asparticna Kiselina-5417mg; L-Cistein-1028mg; Glicin-4194mg;  L-

Histidin-1028mg; L-Prolin-3944mg; L-Serin-2750mg;  
L-Tirozin1566mg 

120 kom tablete/kapsul 

Na 100gr: ENERGIJA-1483kj/349kcal; ugljeni hidrati-5,6gr, od čega šećeri-0,6g; masti -
0,3gr, od kojih zasićene-0,15gr; proteini -81gr; vlakna-0,01gr; so-0,32gr; vitamin C-

240mg; kofein, 1,335gr; mešavina aminokiselina 79,3gr (taurin, lizin, glutamin, leucin, 
treonin, trimetiglicin, arginin, beta-alanin, izoleucin, valin, tirozin, histidin, triptofan, 

fenilalanin, metionin, citrulin) 

300 gr 

NA 20gr: KALORIJA-45kcal; ugljeni hidrati-11gr, od čega šećeri-11gr; citrulin malat -
500mg; Beta-Alanin-1500mg; kreatin monohodrat -2000mg; kreatin malat -1500mg; 

kofein-100mg; L-tirozin-300mg; L-Histidin-150mg; taurin-250mg; Ekstrakt zelenog čaja 
40%-20mg 

1 litar 

Na 100gr: ENERGIJA-1660kj/390kcal; proteini-64,6gr; ugljeni hidrati-30,2gr, od čega 
šećeri-6,8gr; masti-1,3gr, od čega zasićene -0,4gr; Amino kiseline razgranatog lanca 

(BCAA)-56,53gr, vitamin C-100mg 
500 gr 

Na 1 kapsulu: L-arginin 500mg 
Tablete/kapsule 100 

kom / 500mg 

Na 8gr: L-arginin AKG-5gr; ugljeni hidrati-1gr 350gr 

Na 100gr: ENERGIJA-2098kj/375kcal; proteini -94,58gr; ugljeni hidrati-0gr; masti -0gr; 
Beta-Alanin-100gr  

Tablete/kapsule 100 
komada 

Na 100gr: ENERGIJA-1604kj/494kcal; proteini-93,4gr; ugljeni hidrati-0gr; masti-0gr; 
BetaAlanin-45gr; kreatin-45gr 

300gr 

Na 1 kapsulu: L-Lysine-500mg 100kom/500mg 

Na 1 kapsulu: L-Tyrosine -500mg 100kom/500mg 

Antioksidanti 

Na 1 kapsulu: alfa lipoidna kiselina-300mg 
Tablete/kapsule 60 

komada / 300mg 

Na 1 kapsulu: N-Acetil Cistein 
Tablete/kapsule 100mg 

/ 600mg 

Na 1 kapsulu: CoQ10 (ubikvinol)-100mg 
Tablete/kapsule 60 

kom/100mg 

Barovi 

Na100gr: ENERGIJA-1286 kj/307kcal; ugljeni hidrati-30gr, od čega šećeri-2,1gr; proteini-
31gr; masti-7,9gr, od čega zasićene-5,5gr, vlakna-4gr; so-0,58gr 

60gr 

Na100gr: ENERGIJA-1652 kj/393kcal; ugljeni hidrati-37,7gr, od čega šećeri-28,3gr; 
proteini-33,5gr; masti-12,6gr, od čega zasićene-5,9gr, vlakna-1,2gr; so-0,42gr 

60gr 

Na100gr: ENERGIJA-1553 kj/372kcal; ugljeni hidrati-36gr, od čega šećeri-1gr; proteini-
31gr; masti-17gr, od čega zasićene -11gr; vlakna-4gr; so-0,5gr 

60gr 

Na100gr: ENERGIJA-1676 kj/403kcal; ugljeni hidrati-11gr, od čega šećeri-2,9gr; proteini-
35gr; masti-19gr, od čega zasićene -5,7gr; vlakna-23gr; so-0,75gr 

60gr 

Energija Na 100gr: ENERGIJA-1560kj/370kcal; ugljeni hidrati-15,1gr, od čega šećeri-0,7gr; masti- 200 gr 
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Izdržljivost 0gr; proteini -61,4gr; vlakna-1,3gr; so-2,6gr; citrulin malat-700mg; Arginin AKG-2150mg; 
taurin-1,6gr; tri-metil glicin-2gr; oxystorm-400mg; beta vulgaris-250mg-250mg; kalijum 
bikarbonat-500mg; natrijum-300mg; L-norvalin-100mg; vitamin C-50mg; nijacin-200mg; 

kalijum-95mg 

Na 100gr: ENERGIJA-1380kj/330kcal; ugljeni hidrati-19,3gr, od čega šećeri-0,5gr; masti-
0gr; proteini -72,5gr; vlakna-5,5gr; so-0,3gr; kreatin-3gr; pečurke (kordiceps, 
ganoderma...)-2,6gr; beta-alanin-3gr; kofein 100mg 

200 gr 

Na 1 kapsulu: 400mg adenozin-tri-fosfata 30kom/400mg 
Na 100gr: ENERGIJA-1660kj/400kcal; ugljeni hidrati-100gr; riboza-100gr 300 gr 

Na 1 kapsulu: inozin-500mg 60 kom Tablete/kapsule 

Gel 

Na 60ml: ENERGIJA-368kj/87kcal; proteini- 0gr;  ugljeni hidrati-22gr, od čega šećeri-
0,6gr; masti-0,1gr; so-0,1g; vlakna-0,06g; so- 0,01gr 

60ml 

Na 100gr: ENERGIJA-983kj/232kcal; proteini- 0,5gr;  ugljeni hidrati-54gr, od čega šećeri-
52gr; masti-0gr; so-0,24g; vlakna-4,9gr; kalcijum-83mg; magnezijum-58mg; kalijum-

341mg 
40gr 

Na 60ml: ENERGIJA-356kj/85kcal; proteini- 0g;  ugljeni hidrati-21g, od čega šećeri-0,7gr; 
so-0,04g; kofein-75mg 

60ml 

Na 50ml: ENERGIJA-510kj/120kcal; proteini- 0gr;  ugljeni hidrati-30gr, od čega šećeri-
12gr; masti-0,01gr; so-0,15g; kalijum-54mg; kofein- 50mg 

50ml 

Glutamin 
Čist L-Glutamin farmaceutske čistoće u prahu  500gr 
Čist L-Glutamin farmaceutske čistoće u prahu 250gr 

Imuni sistem 

Na 1 dozu: proteini-0gr ugljeni hidrati -11,1gr, masti-0gr; vitamini C-900mg, A-450mcg, 
D-5mcg, E-150mg, K-60mcg, B1-25mg, B2-25mg, B6-20mg, B12-6mcg; Niacin-35mg; 
Pantotenska kiselina-18mg; Biotin-50mcg; Folna kiselina-800mcg; Biotin-165mcg; 

Nikotinamid-60mg; Mangan-2mg; Gvožđe-8mg; Zink-10mg; Bakar-0,5mg; Selen-50mcg; 
Hrom-30mcg; Molibden-60mcg; Jod-150mcg; Karotenoidi-5mg 

30 kom Tablete/kapsule 

Na 1 kapsulu: vitamini A-7.500mcg, C-500mg i E 180,2mg; selen-50mcg 60 kom Tablete/kapsule 

Na 1 kapsulu: Indole-3-Carbinol-200mg; Resveratrol-5mg 
60 kapsule 

200mg 

Na 1 softgel kapsulu: EPA-330mg; DHA-220mg 
100 kom 

Tablete/kapsule 

Kreatin 
Čist mikronizovani Kreatin Monohidrat farmaceutske čistoće u prahu  500gr 

Čist mikronizovani Kreatin Monohidrat farmaceutske čistoće u prahu  250gr 

Karnitin 

Na 1 kapsulu: L-Carnitine 500mg 
100 kom 

Tablete/kapsule 

Na 1 kapsulu: Acetyl L-Carnitine (from acetyl L-carnitine HCl) 500mg 
100 kom 

Tablete/kapsule 

Na 10ml: ENERGIJA-114kj/28kcal; proteini-1gr; ugljeni hidrati-0gr; masti-0gr; L-
Karnitin-1gr; vitamini C-9,9mg; E-16,5mg; B1-0,23mg; B2-0,26mg; 

1000ml 

Hidratacija 
Oporavak 
Energija 

Na 100gr: ENERGIJA-1520kj/358kcal; proteini -7,25gr; ugljeni hidrati -79,58gr; Od čega 
šećeri -2,33gr; masti -2,03gr; vlakna-1,81gr; natrijum<0,01g 

2kg 

Na 100gr: ENERGIJA-1350kj/320kcal; proteini- 0gr;  ugljeni hidrati-81,6gr; masti-0gr; 
kalijum-1gr; kalcijum-0,94gr; natrijum-0,33gr; magnezijum-0,21gr; vitamini: C-180mg, 

E-15mg, B6-3mg, B2-2,4mg, B1-2,1mg, A-1200mcg, D3-7,5mcg, B12-1,5mcg, 
nikotinamid-28mg, pantotenska kiselina-9mg, folna kiselina-0,3mg, biotin-225mcg 

4kg 

Aktivne supstance: karnosin 500mg po tableti 
     60 kom 
Tablete/kapsule 

Na 100gr: ENERGIJA-1550kj/367kcal; ugljeni hidrati -86gr, od čega šećeri -64gr; masti -
0,5gr; proteini-2gr; so- 1,18gr; kalijum-754mg; fosfor-156mg; magnezijum-140mg; L-

Glutamin-1gr; L-Leucin-500mg; L-Izoleucin-500mg; L-Valin-400mg 
1kg 

 
Proteni iz surutke 

   
Biljni proteini 

 
  Proteni + ugljeni hidrati 

 
Proteini sa dodacima BCAA i 

glutamina 

Na 100gr; ENERGIJA-1642kj/392kcal; proteini -74gr; ugljeni hidrati -9gr, od čega šećeri-
8gr; masti -6,6gr; vlakna-1gr; natrijum-0,15gr; so-0,38gr; L-Glutamin-600mg; BCAA's-
800mg 

1 kg 

Na 100gr; ENERGIJA-1642kj/392kcal; PROTEIN-74gr; ugljeni hidrati -9gr, od čega šećeri-
8gr; masti -6,6gr; vlakna-1gr; natrijum-0,15gr; so-0,38gr; L-Glutamin-600mg; BCAA's-

800mg 
2 kg 

Na 100gr; ENERGIJA-1610kj/382kcal; proteini -16,6gr; ugljeni hidrati -62,8gr, od čega 
šećeri-2,1gr; masti -5,9gr, od čega zasićene -1,3gr ; vlakna-5,8gr; so-0,129gr; kreatin 

monohidrat, 1,67; magnezijum-125mg; cink-3,36; MCT ulje-2gr; L-Lizin-1450mg; Taurin-
1450mg; L-Glicin-1250mg; BCAA-3gr 

3 kg 

Na 100gr: ENERGIJA 1524kj/364kcal; proteini -82gr; ugljeni hidrati -4,5gr, od čega 
šećeri-1,96gr; masti -1,51gr, od čega zasićene -0,52gr; so-0,5gr; Alanin-1,23gr; 

Arginin517mg; Asparaginska kiselina-2,7gr; Cistein-542mg; Glutaminska 
kiselina4,457gr; Glicin345mg; Histidin-419mg; Izoleucin-1,576gr; Leucin-2,61gr;  

Ukupno BCAA-5,639gr 

1 kg 
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Na 100gr: ENERGIJA-1444kj/365kcal; proteini -68gr; ugljeni hidrati -11gr ,od čega 
šećeri-5gr; masti -1.6gr; vlakna-3gr; natrijum-0,25gr; so-0,63gr; laneno seme-3000mg; 

Eekstrakt zelenog čaja-400mg; Acetyl L-Carnitine-500mg 
1 kg 

Na 100gr: ENERGIJA-1444kj/365kcal; proteini -68gr; ugljeni hidrati -11gr ,od čega 
šećeri-3,6gr; masti -1.6gr; vlakna-5,4gr; natrijum-0,25gr; so-0,57gr; laneno seme-

3000mg; Eekstrakt zelenog čaja-400mg; Acetyl L-Carnitine-500mg 
2 kg 

Na 100gr: ENERGIJA-1644kj/411kcal; proteini-58gr; ugljeni hidrati-23,3gr, od čega 
šećeri-5gr; masti-5,9gr, od čega zasićene-1,9gr; vlakna-3gr; so-0,63gr 

500 gr 

Na 100gr: ENERGIJA 1626kj/384kcal; proteini -60gr; ugljeni hidrati -26gr, od čega 
šećeri-9,7gr; masti -3,8gr, od čega zasićene -1,8gr; so-0,42gr; vitamini: C-121mg, B6-

0,6mg; kalcijum-780mg; fosfor-490mg; magnezijum-198mg; cink-3,8mg; kreatin-7,6gr 
2 kg 

 
Vitamini 

 
Minerali 

 
Kompleks vitamina i 

minerala 
 

Na 1 kapsulu: B12-500mcg 
Tablete/kapsule 100 

komada 500mcg 

Na 1 kapsulu: vitamini B1-50mg, B2-50mg, B6-50mg, B12-50mcg; Biotin-50mcg; 
Nijacinamid-50mg; Pantotenska kiselina-50mg; Folna kiselina-400mcg; Holin-50mg; 

Inositol-50mg; PABA-50mg 

Tablete/kapsule 100 
komada 

Na 1 kapsulu: vitamin C-1000mcg; kompleks citrusnih bioflavonoida-25mg šipak-20mg 
 

Tablete/kapsule 100 
komada 

Na 1 kapsulu: vitamin D-3, 50mcg 
Tablete/kapsule 250 

kom, 50mcg 

Na 1 kapsulu: vitamin E, 400 IU 
Tablete/ kapsul 100 
kom/400IU 

Na 1 kapsulu: Inositol-650mg 100kom/650mg 

Aktivne supstance: hrom- 200mcg po kapsuli 
100 kom 
Tablete/kapsule 

Aktivne supstance: selen - 200mcg po kapsuli 
100 kom 
Tablete/kapsule 

Aktivne supstance: gvožđe- 18mg po kapsuli 60 kom Tablete/kapsule 
Aktivne supstance : magnezijum citrat 250gr 

Na 1 kapsulu: Kalcijum-433mg; Magnezijum-133mg; Zink-8mg 
Tablete/ kaps. 100 
komada 

Na 1 kapsulu: Vitamin A-3500 IU; Vitamini D-1000 IU, E-30 IU, K-25mcg, C-60mg, B1-
1,5mg, B2-1,7mg, B6-2mg, B12-6mcg; Niacin-20mg; Pantotenska kiselina-10mg; Biotin-

30mcg; Folna kiselina-100mcg; Kalcijum-200mg; Magnezijum-50mg; Gvožđe-18mg; 
Fosfor-20mg; Zink-11mg; Bakar-0,5mg; Mangan-2,3mg; Selen-55mcg; Hrom-35mcg; 

Molibden-45mcg; Jod-150mcg; Kalijum hlorid-152mg; Bor-75mcg; Nikl-5mcg; Silicijum-
2mg; Kalaj-10mcg; Vanadijum-10mcg 

Tablete/ kapsule 100 
komada 

Na 1 dozu: ENERGIJA-35kcal; proteini -0,5mg; ugljeni hidrati -8,5gr, masti -1,1gr; 
Vitamini C-300mg, A-750mcg, D-5mcg, E-50mg, K-60mcg, B1-3mg, B2-3,6mg, B6-5mg, 

B12-9mcg; Niacin-35mg; Pantotenska kiselina-18mg; Biotin-50mcg; Folna kiselina-
500mcg; Biotin-150mcg; Kalcijum-200mg; Magnezijum-150mg; Gvožđe-5mg; Zink-5mg; 

Bakar-1mg; Selen-30mcg; Hrom-30mcg; Molibden-50mcg; Jod-100mcg; Citrus 
bioflavonoidi-5mg; karotenoidi-3mg; Omega3-170mg; L-karnitin-300mg; Koenzim Q10-

15mg 

30 doza 

Oporavak 
San 

Na 3 kapsule: magnezijum-450mg; cink-30-mg i vitamin B6-10,5mg 100 kom /kapsule 
Na 1 kapsulu: 3mg melatonina 60kom/3mg 

Tečni kiseonik 
Na 20 kapi: dejonizovana voda, natrijum 10mg 60 ml 

Pročišćena voda, 35% vodonik-peroksid, stevija 60 ml 

Zglobovi, tetive, lugamenti 
Na 1 kapsulu: glukozamin-375mg; hondroitin-270mg; MSM-75mg; hijaluronska kiselina-

2,5mg; ekstrakt maslinovog lista-25mg; vitaminC-6mg;  
šipak-400mg 

100 kom /kapsule 

 

Уговор ће се реализовати у количинама које дефинишу стварне потребе Наручиоца, а 

највише до укупне уговорене вредности. 

 

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно испорученим  

количинама робе. 
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4.УСЛОВИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

           

 

4.1 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 

И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 

75. ЗАКОНА 

Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испунјава 

обавезне услове прописане чланом 75. Закона: 

 

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. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и да нема зѕбрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

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

подношење понуда на Порталу јавних набавки понуђач у уговореном року и квалитету 

извршио испоруку дијететских суплемената за врхунске спортисте у минимум 3 

Национална гранска спортска савеза олимпијских спортова.  

 

2. Да су  дијететски суплементи (прозводи) произведени у матичној земљи 

прозвођача који је наведен на амбалажи производа.   

 

 

     3.  Стручно мишљење и категоризација Фармацеутског факултета  Универзитета у 

Београду или Новом Саду, понуђених дијететских суплемената или уверење 

Министарства здравља да је уписан у базу података.  
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4.Да дијететски суплементи не садрже недозвољена средства са листе забрањених 

супстанци Светске антидопинг агенције (WADA).  

 

5. Да произвођачи понуђених суплемената имају следеће сертификате GMP, Free 

Sale, HACCAP, GMO. 

 
4.2 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

   Понуђач је дужан да достави следеће доказе (документа) којима доказује  

испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. Закона и додатне услове утврђене 

конкурсном документацијом у складу са чланом 76. Закона: 

 

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку 

јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећег доказа: 

1. Изјава, дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, о испуњености 

услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3) Закона, утврђених конкурсном 

документацијом. 

2. Изјавом о испуњености услова одређених у члану 75. Став 2 Закона  

 

Изјаве морају да буду потписане од стране овлашћеног лица понућача и оверена 

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

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

 

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

достављањем следећег доказа: 

 

1. Списак најважнијих испоручених добара из одељка 4.5 ове конкурсне 

документације, за период од претходне 3 календарске године ( 2019, 2018,2017, година) и 

Стручне референце - Потврду/е, из одељка 4.5.1 које морају бити попуњене, потписане 

и оверене печатом од стране корисника услуге/наручиоца, као доказ да је понуђач у 

периоду од претходне 3 календарске године ( 2019, 2018, 2017, година) у уговореном 

року и квалитету извршио испоруку суплементације за врхунске спортисте у минимум 3 

Национална гранска спортска савеза олимпијских спортова. 
 

2. Да су  дијететски суплементи (прозводи) произведени у матичној земљи 

прозвођача који је наведен на амбалажи производа, понуђаћ доказује изјавом која 

мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.  

 

3. Стручно мишљење и категоризација Фармацеутског факултета  Универзитета у 

Београду или Новом Саду, понуђених дијететских суплемената или уверење 

Министарства здравља да је уписан у базу података, доказује се достављањем 

копија тражених докумената. 
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4.  Да дијететски суплементи не садрже недозвољена средства са листе забрањених 

супстанци Светске антидопинг агенције (WADA), понуђаћ доказује изјавом која 

мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача 

 

 

5. Да произвођачи понуђених суплемената имају следеће сертификате GMP, Free 

Sale, HACCAP,GMO, доказује се достављањем копија тражених докумената. 

 

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

потписана од стране овлашћених лица сваког понуђача из групе понуђача. 

 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава услове из члана 75. Закона, а 

остале додатне услове испуњавају заједно.  

 

Уколико понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу дужан је да за подизвођача достави Изјаву подизвођача, дату под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу, о испуњености услова утврђених конкурсном 

документацијом, попуњену, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и 

оверену печатом. 
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4.3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 

 

                    Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  

                                       ИЗЈАВЉУЈЕМ 

         Да је понуђач 

_____________________________________________________________ 

                            (назив) 

 

1. 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; 

 

 

 

М.П.           Понуђач 

 

                                          _________________________ 

 

 

 

 



 

11 /43 
 

 

4.4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 

У складу са чланом 75.став 2 Закона 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

 

Да је понуђач _____________________________________________________________ 

                            (назив) 

Поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада , заштити животне средине, ко и да нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

        М.П.              Понуђач 

 

                                              _________________________ 
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4.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

 

                                          ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

         Да је подизвођач 

__________________________________________________________ 

                                                 (назив) 

 

1. 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. 

 

 

М.П.           Подизвођач 

 

                                                     _______________________ 
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4.6 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

У скалду са чланом 75. Став 2 Закона 

 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

 

Да је подизвођач _____________________________________________________________ 

                            (назив) 

 

 

 

Поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

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

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.           Подизвођач 

 

 

 

                                          _________________________ 
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       4.7 СПИСАК (НАРУЧИОЦА) НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

 

за период од претходне 3 календарске године (2019. 2018. 2017.година)  
суплементације за спортисте 

 

Ред. 

бр. 

Назив гранског савеза олимпијског 

спорта 
година 

 

1. 

 

  

 

2. 

 

  

 

3. 

 

  

 

4. 

 

  

 

 

М.П. 

                                                                                  

______________________________ 

                                                      (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 /43 
 

 

 

 
 

4.8 СТРУЧНА РЕФЕРЕНЦА  

 

 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:  ____________________________ 

СЕДИШТЕ: ____________________________  

УЛИЦА И БРОЈ ________________________  

ТЕЛЕФОН ____________________________  

ПИБ: _________________________________  

         

издаје 

ПОТВРДУ  

Којом потврђује да је Понуђач: 

 

У периоду од  претходне 3 (три) календарске године (у периоду од 2019, 2018, 2017. године) 

Наручиоцу извршио испоруку суплементације за спортисте.  

Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности добара – дијететских 

суплемената намењених врхунским спортистима број 1/2020 ЈНМВ за потребе Веслачког савеза 

Србије и у друге сврхе се не може користити. 

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 

 

 

Дана ____________                                М.П.                              _______________________  

                                                                                                         (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: Потврду копирати у потребном броју примерака. 
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4.9 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  

 

О испуњености додатних услова  

 

 

 

  _____________________________________________________________ 

                            (назив даваоца изјаве) 

 

Под материјалном и кривичном одговорношћу 

 

 

         ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

 

да су  дијететски суплементи (прозводи) произведени у матичној земљи прозвођача који 

је наведен на амбалажи производа. 

 

           

 

 

 

 

 

 

М.П.           Понуђач 

 

 

 

                                          _________________________ 
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4.10 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  

 

О испуњености додатних услова  

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

                            (назив даваоца изјаве ) 

 

 

Под материјалном и кривичном одговорношћу 

 

 

 

 

         ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

 

 

 дијететски суплементи не садрже недозвољена средства са листе забрањених супстанци 

Светске антидопинг агенције (WADA). 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.           Понуђач 

 

 

 

                                          _________________________ 
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5.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Сагласно члану 61. став 4. тачка 1. Закона, према упутству Наручиоца, понуђач 

треба да сачини понуду. 

  5.1 Понуде се припремају и подносе у складу са позивом Наручиоца и овом 

конкурсном документацијом. Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у 

затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на адресу канцеларије Наручиоца: 

Веслачки савез Србије, Ада Циганлија бр.10, 11030 Београд, (у даљем тексту: адреса 

Наручиоца), у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда 

на Порталу јавних набавки, односно до петка 06.03.2020. године, најкасније до 10:00 

часова, са назнаком: „Понуда за јавну набавку дијететских суплемената намењених 

врхунским спортистима број 1/2020 ЈНМВ – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“. На полеђини коверте односно кутије, мора бити 

назначен назив и адреса понуђача. Понуда мора бити затворена на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара Понуда 

са варијантама није дозвољена. Благовременим се сматрају понуде које су, примљене од 

стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.  

5.2 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

5.3 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. 

5.4 У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове 

своју понуду. Понуђач подноси измену, допуну или опозив понуде, на начин који је 

одређен за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА/ 

ДОПУНА/ ОПОЗИВ Понуде за јавну набавку дијететских суплемената намењених 

врхунским спортистима број 1/2020 ЈНМВ – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“. 

5.5 Рокови у поступку  јавне  набавке  биће  рачунати  према  датуму објављивања 

позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. 

 Рачунање рока се врши тако што се, као први дан рока, узима први наредни дан 

од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки. Уколико је последњи дан рока 

нерадни дан (субота, недеља и државни празник), рок истиче првог наредног радног дана.  

5.6 Понуде ће бити отворене јавно, у петак 06.03.2020. године, у 10:10 часова, на 

адреси канцеларије Наручиоца, Ада Циганлија бр. 10. Иизузев законског заступника, у 
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поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 

понуђача. Представници понуђача дужни су да доставе уредно оверено овлашћење за 

учествовање у отварању понуда. 

У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени 

представници понуђача.  

5.7 Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинал, на 

достављеним обрасцима из конкурсне документације, јасна и недвосмислена. 

 У случају да понуђач приликом попуњавања понуде треба да исправи неки свој 

погрешно уписан податак, потребно је исправку оверити печатом. 

5.8 Понуда мора да садржи: 

1. Образац понуде - попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног 

лица понуђача (Одељак 6. Конкурсне документације); 

2. Доказе о испуњености Обавезних услова из члана 75. Закона и доказе о 

испуњености додатних услова у складу са чланом 76. Закона, наведених у 

Одељку 4 - Услови и упутство како се доказује испуњеност услова, Конкурсне 

документације; 

3. Модел уговора из Одељка 7. Конкурсне документације - попуњен, потписан 

од стране овлашћеног лица и печатом оверен, чиме понуђач потврђује да 

прихвата услове из Модела уговора; 

4. Изјаву о независној понуди, из Одељка 9. Конкурсне документације, 

попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица; 

5. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: бланко сопствена 

меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног 

лица), менично овлашћење - писмо (попуњено, оверено печатом и потписано 

од стране овлашћеног лица), копија картона депонованих потписа (издат од 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму) или 

неопозива банкарска гаранција (Одељак 10. Конкурсне документације). 

6. Изјава о меници за озбиљност посла 
 

5.8.1  Образац понуде понуђач мора попунити тако да садржи: опште податке о 

понуђачу, податке о томе да ли се понуда подноси самостално или као заједничка понуда 

или као понуда са подизвођачем, као и све друге захтеване податке, које је Наручилац 

навео у обрасцу понуде (Одељак 6. Конкурсне документације). Уколико понуду 

подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца 

понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког 

члана групе појединачно. 

5.8.2  Понуђач може у оквиру понуде, да достави Образац трошкова припреме понуда 

(Одељак 8. Конкурсне документације) у коме ће исказати укупан износ и структуру 



 

20 /43 
 

трошкова припремања понуде. Уколико понуђач доставља Образац трошкова припреме 

понуда исти мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица.  

5.8.3 Понуде са варијантама нису дозвољене.           

5.8.4   Понуду може поднети група понуђача.  

 Група понуђача, коју чине два или више понуђача, може поднети једну понуду у 

циљу закључења једног уговора. Овлашћени представник сваког члана групе 

понуђача мора потписати и печатом оверити Образац понуде (Одељак 6.) и Образац 

Изјаве понуђача (Одељак 4, тачка 4.3), док остала документа може потписати и 

оверти печатом и само један члан групе понуђача, кога остали чланови групе 

понуђача писаним актом за то овласте и исти доставе уз своју понуду. 

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

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

1)  Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

3) Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

4) Понуђач који ће издати рачун; 

5) Рачун на који ће бити извршено плаћање; 

6) Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора; 

7) Понуђачу који ће потписати документа из конкурсне документације. 

        Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно  

према Наручиоцу. 

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

заједничку понуду у име задругара. 

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

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

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

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

5.8.5 Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача, у својој понуди наведе 

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

извршити преко подизвођача и назив подизвођача. Уколико уговор између Наручиоца и 

понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач у 

потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набаваке, без обзира на број 

подизвођача.    
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 Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 

дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која 

извршава преко тог подизвођача. У наведеном случају наручилац је дужан да омогући 

добављачу да приговори ако потраживање није доспело. 

5.9  Захтеви набавке:  

1. Цена  може  бити  изражена у динарима или у еврима. Уколико је понуђена 

цена у еврима, Наручилац ће прерачун у динаре вршити према средњем девизном курсу 

НБС на дан када је започето отварања понудa. Цена је фиксна и не може се мењати.  

2. Начин и рок плаћања: одложено, минимум 30(тридесет) дана, након 

испоруке,  а на основу испостављеног рачуна.  

      4.        Начин и рок испоруке робе: максимум 7 (седам) дана  

      5.     Рок важење понуде: 30 (тридесет) дана од дана јавног отварања понуда. У 

случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

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

рока важења понуде не може мењати  понуду  

  

5.10.      Средства финансијског обезбеђења 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: 

Понуђач је обавезан да уз понуду достави бланко сопствену меницу или 

неопозиву банкарску гаранцију. Понуђач је обавезан да уз понуду достави бланко 

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

Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављено 

уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо (из Конкурсне 

документације), на име озбиљности понуде и са назначеним износом од минимум 10% од 

укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена и 

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

понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене лица овлашћеног за 

заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на 

меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или 

потписима са картона депонованих потписа.  

     

     Рок важења средства финансијског обезбеђења je 60 (шездесет) дана од дана јавног 

отварања понуда. 
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  Ако се у току поступка доделе уговора промене рокови за одабир понуђача мора се 

продужити важење средства финансијског обезбеђења, најкасније 5 (пет) дана пре истека 

важећег. Понуђач са којим ће бити закључен уговор дужан је да продужи гаранцију за 

озбиљност понуде све док не буде замењена гаранцијом за добро извршење посла.  

Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског 

обезбеђења за озбиљност понуде, у случају да Понуђач након јавног отварања понуда 

одустане од своје понуде, не испуни све своје обавезе у поступку набавке, одбије да 

закључи Уговор о предметној јавној набавци под условима датим у понуди, не поднесе 

бланко сопствену меницу за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 

документације. 

            Понуђачима који не буду били изабрани, на њихов захтев, средство финансијског 

обезбеђења биће враћено одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем 

            Гаранција за добро извршење посла: Изабрани најповољнији понуђач се 

обавезује да приликом закључења Уговора достави бланко сопствену меницу, као 

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

меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница из претходног става мора бити потписана и оверена печатом. 

  Уз меницу мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење - писмо са на 

износ од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а и копија картона депонованих 

потписа, издата од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу - 

писму.  

  У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење - писмо 

остаје на снази. 

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

дана извршења уговора. 

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

мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 дана пре 

истека важећег. 

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

уговором, изврши их делимично или касни са извршењем уговорених обавеза, Корисник 

услуге ће активирати средство финансијског обезбеђења. 

  По извршењу уговорних обавеза Продавца, сопствена меница за добро извршење 

посла ће бити враћена на захтев Продавца. 
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            У случају да Понуђач не изврши своје уговорне обавезе, изврши их делимично 

или касни са извршењем истих, Наручилац ће активирати средство финансијског 

обезбеђења. 

            По извршењу свих уговорних обавеза Понуђача, средство финансијског 

обезбеђења ће бити враћено, на захтев Понуђача               

5.11 Заштита података: Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о 

понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у 

понуди, одбије давање информације која би значила поврду поверљивости података 

добијених у понуди, чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као 

и податке о поднетим понудама, до отварања понуда. 

             Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу 

садрже назнаку: "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само одређени податак у 

документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу 

мора бити стављена ознака: "ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за поверљивост 

података који нису означени на наведени начин.  

              Неће се сматрати поверљивим изјаве о испуњености обавезних  и додатних 

услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената 

критеријума и рангирање понуде.   

5.12 Стручна оцена понуда 

У фази оцене понуда, наручилац може захтевати од понуђача да достави узорке 

понуђених дијететских суплемената. Узорци морају бити  неотпаковани, у 

оригиналној амбалажи, на којој мора бити наведен назив производа,  састав 

производа, име произвођача и рок трајања. 

Наручилац ће узорке доставити Антидопинг агенцији Србије ради добијања 

неопходне сагласности  за коришћење истих. 

Наручилац може закључити уговор о набавци само оних суплемената за које је 

Антидопинг агенција Србије дала сагласност. 

5.13 Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

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

понуђача односно његовог подизвођача. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су 

од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се 

понуда каја је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно 

прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуде. 
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У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена. 

5.14 Наручилац задржава право провере достављене документације. 

Уколико Наручилац утврди да је понуђач доставио неистините податке, биће 

искључен из даљег разматрања.  

5.15 Негативне референце: Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ 

(правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; исправа о 

реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 

испуњења уговорених обавеза; исправа о наплаћеној уговорној казни; рекламације 

потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; извештај 

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

уговором; изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; доказ 

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

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; други одговарајући доказ 

примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим 

поступцима јавних набавки или по раније закљученим уговоримао јавним набавкама) за 

период од претходне три године у складу са чланом 82. Закона.  

Наручилац може одбити понуду ако поседује  правноснажну судску одлуку или 

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

уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет набавке истоврсан, у складу са 

чланом 82. Закона. 

Наручилац ће понуду понуђача који се налази на списку негативних 

референци објављеним на Порталу јавних набавки, Управе за јавне набавке, у складу са 

чланом 83. Закона, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан 

предмету за који је понуђач добио негативну референцу. 

Уколико се понуђач налази на списку негативних референци, и ако предмет 

ове јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 

референцу, понуђач је у обавези да у року 10 дана од дана закључења уговора, 

достави неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију на 

износ од 15 % од укупне вредности понуђене цене. 

5.16 Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најнижа понуђена 

цена“.  

Уколико два или више понуђача понуде исту цену повољнијом понудом ће се сматрати 

понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања. 
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Уколико два или више понуђача понуде исту цену и исти рок плаћања, повољнијом 

понудом ће се сматрати понуда оног понуђача који понуди краћи рок испоруке. 

Наручилац ће Одлуку о додели уговора, донети у  року од 10 (десет) дана од 

дана отварања понуда. О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са 

Законом.  

5.17 Наручилац може да закључи уговор о јавној набавци након доношења одлуке о 

додели уговора и ако у року из члана 149. став 6. Закона, није поднет захтев за заштиту 

права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен. 

            Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права 

закључити уговор о јавној набавци у складу са чланом 112. став 2. Закона.   

5.18 Изабрани најповољнији понуђач је у обавези да приступи закључењу уговора 

у року од 5 (пет) дана од дана достављања уговора од стране Наручиоца        

5.19 Понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је 

претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца, може Наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права, а копију истовремено доставља Републичкој комисији, 

у току целог поступка јавне набавке против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом 

није другачије одређено. Захтев за заштиту права може се поднети у роковима и на 

начин предвиђеним чланом 149. Закона. Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. 

став 1. тачка 6. Закона, у износу предвиђеном чланом 156. Закона, Наручилац ће 

прихватити: 

1. Потврду о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе: 

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

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

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 

датум извршења налога; Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући 

извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија-Управе за 

трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) Износ таксе предвиђен чланом 156. Закона, чија се уплата врши; (4) број рачуна 840-

30678845-06; 

(5) шифра плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси  

захтев за заштиту права; 

(7) сврха:  ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 
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(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

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

или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

наведене под тачком 1. 

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

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1., осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 

заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 

трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

средстава; 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде 

о извршеној уплати таксе из тачке 1., за подносиоце захтева за заштиту права (банка и 

други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом 

и другим прописима. 

На интернет страни Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, 

www.кјн.гов.рс налази се банер „Примери попуњених налога за пренос и уплатница“ где 

је приказан начин и садржина правилно попуњених налога, а у оквиру банера  „Упутство 

о уплати таксе“  је на детаљан начин описано који ће докази о уплати таксе бити 

прихваћени и која је њихова обавезна садржина. 

5.20 Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре 

истека рока за подношење понуде, путем поште, на адресу канцеларије Наручиоца, Ада 

Циганлија бр. 10, или путем е-маила: hristina@serbian-rowing.org.rs, сваког радног дана у 

времену од 09:00 до 15:00 часова.                                      

5.21 Заинтересовано лице је у обавези да у року од 3 (три) дана од дана пријама 

конкурсне документације обавести Наручиоца о броју телефакса и е-маил адреси, на које 

Наручилац може доставити захтеване информације и додатна појашњења.  

             Напомена: Тражење додатних информација и појашњења телефоном није 

дозвољено.  
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

понуда за јавну набавку -  Дијететских суплемената намењених врхунским 

спортситима број  1/2020 ЈНМВ  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

1. Пун назив понуђача:____________________________________________   

 

2. Адреса:_______________________________________________________ 

 

3. Матични број:_________________________________________________ 

 

4. ПИБ:_________________________________________________________ 

 

5. Одговорно лице:_______________________________________________ 

 

6. Особа за контакт:______________________________________________ 

 

7. Телефон/Факс:________________________________________________  

 

8. Е-маил:______________________________________________________ 

 

9. Текући  рачун:________________________________________________ 

 

10. Назив банке:__________________________________________________ 

 

 

 

Место и датум: ________________       МП Понуђач:   ____________________ 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира 

прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да 

попуни за  сваког члана групе појединачно.                       
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

1. .Пун назив подизвођача_________________________________________   

 

2.Адреса:_______________________________________________________ 

 

3. Матични број:_________________________________________________ 

 

4. ПИБ:_________________________________________________________ 

 

5. Одговорно лице:_______________________________________________ 

 

6. Особа за контакт:______________________________________________ 

 

7. Телефон/Факс:________________________________________________  

 

8. Е-маил:______________________________________________________ 

 

9. Текући  рачун:________________________________________________ 

 

10. Назив банке:__________________________________________________ 

 

 

 

 

Место и датум: ________________       МП Понуђач:   ____________________ 
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       ПОНУДА бр. _____________ 

 

опис, група 
суплемента 

Захтевани састав, функција 
паковање 

+/- 10% 

*Понуђе

но 

паковањ

е 

Назив 

производа 

Произвођач 

и земља 

произвоћача 

Јединична 
цена без 

ПДВ-a 

Јединична 

цена ca 

ПДВ 

Azot monoksid 

NO reaktori 

 

 

Vidi: CENOVNIK 

MOJ 

Na 100gr: ENERGIJA-1470kj/350kcal; 
ugljeni hidrati-0,08gr, od čega šećeri-

trag; MASTI-trag; proteini -4,65gr; Beta-
alanin-3gr; citrulin malat-500mg; 

ArgininAKG-500mg; Koncentrat soka 
cvekle-2,5gr; betain-5gr; kreatin-30gr; 

kofein-2,25gr; nijacin-2,5gr; 
glukoronolakton-1gr; taurin-11gr, koren 

ženšena-1gr 

200 gr    
  

Na 60ml: ENERGIJA-83kj/20kcal; ugljeni 
hidrati-12gr, od čega šećeri-4gr; masti -
1gr; proteini -73,3gr; So-0,6gr: Vlakna-

1gr; Beta-alanin-22gr; ArgininAKG-
500mg; citrulin malat-500mg; L-

alanin/L-glutamin-300mg; N-acetil L-
tirozin-150mg; kofein-200mg; taurin-

500mg, glukoronolakton-100mg; nijacin-
16mg; B6-1,4mg; B12-2,5mcg 

60 ml    
  

Kompleksi 
aminokiselina 

 
Aminokiseline 

razgranatog lanca 
 

Pojedinačne 
aminokiseline 

NA 100gr: KALORIJA-1003kj/237kcal; 
proteini -55,6gr; ugljeni hidrati-2,2gr; 

masti -0,6gr; L-leucin-4611mg; L-
Glutamin-8278mg; L-Izoleucin-2500mg; 
L-lizin-4306mg; L-Metionin-1278mg: L-

Fenilalanin-2083mg; L-Treonin - 
2722mg; L-Triptofan-722mg; L-valin-

2722mg; L-Alanin-3667mg;  
L-Arginin-2750mg; L-Asparticna 

Kiselina-5417mg; L-Cistein-1028mg; 
Glicin-4194mg;  L-Histidin-1028mg; L-

Prolin-3944mg; L-Serin-2750mg;  
L-Tirozin1566mg 

120 kom 
tablete/kapsul 

   
  

Na 100gr: ENERGIJA-1483kj/349kcal; 
ugljeni hidrati-5,6gr, od čega šećeri-0,6g; 

masti -0,3gr, od kojih zasićene-0,15gr; 
proteini -81gr; vlakna-0,01gr; so-0,32gr; 

vitamin C-240mg; kofein, 1,335gr; 
mešavina aminokiselina 79,3gr (taurin, 

lizin, glutamin, leucin, treonin, 
trimetiglicin, arginin, beta-alanin, 
izoleucin, valin, tirozin, histidin, 

triptofan, fenilalanin, metionin, citrulin) 

300 gr    
  

NA 20gr: KALORIJA-45kcal; ugljeni 
hidrati-11gr, od čega šećeri-11gr; citrulin 

malat -500mg; Beta-Alanin-1500mg; 
kreatin monohodrat -2000mg; kreatin 

malat -1500mg; kofein-100mg; L-tirozin-
300mg; L-Histidin-150mg; taurin-

250mg; Ekstrakt zelenog čaja 40%-20mg 

1 litar    
  

Na 100gr: ENERGIJA-1660kj/390kcal; 
proteini-64,6gr; ugljeni hidrati-30,2gr, od 

čega šećeri-6,8gr; masti-1,3gr, od čega 
zasićene -0,4gr; Amino kiseline 

razgranatog lanca (BCAA)-56,53gr, 
vitamin C-100mg 

500 gr    
  

Na 1 kapsulu: L-arginin 500mg 
Tablete/kapsule 

100 kom / 
500mg 
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Na 8gr: L-arginin AKG-5gr; ugljeni 
hidrati-1gr 

350gr    
  

Na 100gr: ENERGIJA-2098kj/375kcal; 
proteini -94,58gr; ugljeni hidrati-0gr; 

masti -0gr; Beta-Alanin-100gr  

Tablete/kapsule 
100 komada 

   
  

Na 100gr: ENERGIJA-1604kj/494kcal; 
proteini-93,4gr; ugljeni hidrati-0gr; 

masti-0gr; BetaAlanin-45gr; kreatin-45gr 
300gr    

  

Na 1 kapsulu: L-Lysine-500mg 100kom/500mg    
  

Na 1 kapsulu: L-Tyrosine -500mg 100kom/500mg    
  

Antioksidanti 

Na 1 kapsulu: alfa lipoidna kiselina-
300mg 

Tablete/kapsule 
60 komada / 

300mg 
   

  

Na 1 kapsulu: N-Acetil Cistein 
Tablete/kapsule 
100mg / 600mg 

   
  

Na 1 kapsulu: CoQ10 (ubikvinol)-100mg 
Tablete/kapsule 
60 kom/100mg 

   
  

Barovi 

Na100gr: ENERGIJA-1286 kj/307kcal; 
ugljeni hidrati-30gr, od čega šećeri-2,1gr; 

proteini-31gr; masti-7,9gr, od čega 
zasićene-5,5gr, vlakna-4gr; so-0,58gr 

60gr    
  

Na100gr: ENERGIJA-1652 kj/393kcal; 
ugljeni hidrati-37,7gr, od čega šećeri-

28,3gr; proteini-33,5gr; masti-12,6gr, od 
čega zasićene-5,9gr, vlakna-1,2gr; so-

0,42gr 

60gr    
  

Na100gr: ENERGIJA-1553 kj/372kcal; 
ugljeni hidrati-36gr, od čega šećeri-1gr; 

proteini-31gr; masti-17gr, od čega 
zasićene -11gr; vlakna-4gr; so-0,5gr 

60gr    
  

Na100gr: ENERGIJA-1676 kj/403kcal; 
ugljeni hidrati-11gr, od čega šećeri-2,9gr; 

proteini-35gr; masti-19gr, od čega 
zasićene -5,7gr; vlakna-23gr; so-0,75gr 

60gr    
  

Energija 
Izdržljivost 

Na 100gr: ENERGIJA-1560kj/370kcal; 
ugljeni hidrati-15,1gr, od čega šećeri-

0,7gr; masti-0gr; proteini -61,4gr; 
vlakna-1,3gr; so-2,6gr; citrulin malat-
700mg; Arginin AKG-2150mg; taurin-
1,6gr; tri-metil glicin-2gr; oxystorm-
400mg; beta vulgaris-250mg-250mg; 
kalijum bikarbonat-500mg; natrijum-
300mg; L-norvalin-100mg; vitamin C-
50mg; nijacin-200mg; kalijum-95mg 

200 gr    
  

Na 100gr: ENERGIJA-1380kj/330kcal; 
ugljeni hidrati-19,3gr, od čega šećeri-
0,5gr; masti-0gr; proteini -72,5gr; 
vlakna-5,5gr; so-0,3gr; kreatin-3gr; 
pečurke (kordiceps, ganoderma...)-2,6gr; 
beta-alanin-3gr; kofein 100mg 

200 gr    
  

Na 1 kapsulu: 400mg adenozin-tri-fosfata 30kom/400mg    
  

Na 100gr: ENERGIJA-1660kj/400kcal; 
ugljeni hidrati-100gr; riboza-100gr 

300 gr    
  

Na 1 kapsulu: inozin-500mg 
60 kom 

Tablete/kapsule 
   

  

Gel 

Na 60ml: ENERGIJA-368kj/87kcal; 
proteini- 0gr;  ugljeni hidrati-22gr, od 

čega šećeri-0,6gr; masti-0,1gr; so-0,1g; 
vlakna-0,06g; so- 0,01gr 

60ml    
  

Na 100gr: ENERGIJA-983kj/232kcal; 
proteini- 0,5gr;  ugljeni hidrati-54gr, od 
čega šećeri-52gr; masti-0gr; so-0,24g; 

40gr    
  



 

31 /43 
 

vlakna-4,9gr; kalcijum-83mg; 
magnezijum-58mg; kalijum-341mg 

Na 60ml: ENERGIJA-356kj/85kcal; 
proteini- 0g;  ugljeni hidrati-21g, od čega 

šećeri-0,7gr; so-0,04g; kofein-75mg 
60ml    

  

Na 50ml: ENERGIJA-510kj/120kcal; 
proteini- 0gr;  ugljeni hidrati-30gr, od 

čega šećeri-12gr; masti-0,01gr; so-0,15g; 
kalijum-54mg; kofein- 50mg 

50ml    
  

Glutamin 

Čist L-Glutamin farmaceutske čistoće u 
prahu  

500gr    
  

Čist L-Glutamin farmaceutske čistoće u 
prahu 

250gr    
  

Imuni sistem 

Na 1 dozu: proteini-0gr ugljeni hidrati -
11,1gr, masti-0gr; vitamini C-900mg, A-

450mcg, D-5mcg, E-150mg, K-60mcg, B1-
25mg, B2-25mg, B6-20mg, B12-6mcg; 

Niacin-35mg; Pantotenska kiselina-
18mg; Biotin-50mcg; Folna kiselina-

800mcg; Biotin-165mcg; Nikotinamid-
60mg; Mangan-2mg; Gvožđe-8mg; Zink-

10mg; Bakar-0,5mg; Selen-50mcg; Hrom-
30mcg; Molibden-60mcg; Jod-150mcg; 

Karotenoidi-5mg 

30 kom 
Tablete/kapsule 

   
  

Na 1 kapsulu: vitamini A-7.500mcg, C-
500mg i E 180,2mg; selen-50mcg 

60 kom 
Tablete/kapsule 

   
  

Na 1 kapsulu: Indole-3-Carbinol-200mg; 
Resveratrol-5mg 

60 kapsule 
200mg 

   
  

Na 1 softgel kapsulu: EPA-330mg; DHA-
220mg 

100 kom 
Tablete/kapsule 

   
  

Kreatin 

Čist mikronizovani Kreatin Monohidrat 
farmaceutske čistoće u prahu  

500gr    
  

Čist mikronizovani Kreatin Monohidrat 
farmaceutske čistoće u prahu  

250gr    
  

Karnitin 

Na 1 kapsulu: L-Carnitine 500mg 
100 kom 

Tablete/kapsule 
   

  

Na 1 kapsulu: Acetyl L-Carnitine (from 
acetyl L-carnitine HCl) 500mg 

100 kom 
Tablete/kapsule 

   
  

Na 10ml: ENERGIJA-114kj/28kcal; 
proteini-1gr; ugljeni hidrati-0gr; masti-

0gr; L-Karnitin-1gr; vitamini C-9,9mg; E-
16,5mg; B1-0,23mg; B2-0,26mg; 

1000ml    
  

Hidratacija 
Oporavak 
Energija 

Na 100gr: ENERGIJA-1520kj/358kcal; 
proteini -7,25gr; ugljeni hidrati -79,58gr; 

Od čega šećeri -2,33gr; masti -2,03gr; 
vlakna-1,81gr; natrijum<0,01g 

2kg    
  

Na 100gr: ENERGIJA-1350kj/320kcal; 
proteini- 0gr;  ugljeni hidrati-81,6gr; 

masti-0gr; kalijum-1gr; kalcijum-0,94gr; 
natrijum-0,33gr; magnezijum-0,21gr; 

vitamini: C-180mg, E-15mg, B6-3mg, B2-
2,4mg, B1-2,1mg, A-1200mcg, D3-

7,5mcg, B12-1,5mcg, nikotinamid-28mg, 
pantotenska kiselina-9mg, folna kiselina-

0,3mg, biotin-225mcg 

4kg    
  

Aktivne supstance: karnosin 500mg po 
tableti 

     60 kom 
Tablete/kapsule 

   
  

Na 100gr: ENERGIJA-1550kj/367kcal; 
ugljeni hidrati -86gr, od čega šećeri -
64gr; masti -0,5gr; proteini-2gr; so- 

1,18gr; kalijum-754mg; fosfor-156mg; 
magnezijum-140mg; L-Glutamin-1gr; L-

Leucin-500mg; L-Izoleucin-500mg; L-
Valin-400mg 

1kg    
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Proteni iz surutke 

   
Biljni proteini 

 
  Proteni + ugljeni 

hidrati 
 

Proteini sa 
dodacima BCAA i 

glutamina 

Na 100gr; ENERGIJA-1642kj/392kcal; 
proteini -74gr; ugljeni hidrati -9gr, od 
čega šećeri-8gr; masti -6,6gr; vlakna-1gr; 
natrijum-0,15gr; so-0,38gr; L-Glutamin-
600mg; BCAA's-800mg 

1 kg    
  

Na 100gr; ENERGIJA-1642kj/392kcal; 
PROTEIN-74gr; ugljeni hidrati -9gr, od 

čega šećeri-8gr; masti -6,6gr; vlakna-1gr; 
natrijum-0,15gr; so-0,38gr; L-Glutamin-

600mg; BCAA's-800mg 

2 kg    
  

Na 100gr; ENERGIJA-1610kj/382kcal; 
proteini -16,6gr; ugljeni hidrati -62,8gr, 

od čega šećeri-2,1gr; masti -5,9gr, od 
čega zasićene -1,3gr ; vlakna-5,8gr; so-

0,129gr; kreatin monohidrat, 1,67; 
magnezijum-125mg; cink-3,36; MCT ulje-
2gr; L-Lizin-1450mg; Taurin-1450mg; L-

Glicin-1250mg; BCAA-3gr 

3 kg    
  

Na 100gr: ENERGIJA 1524kj/364kcal; 
proteini -82gr; ugljeni hidrati -4,5gr, od 

čega šećeri-1,96gr; masti -1,51gr, od čega 
zasićene -0,52gr; so-0,5gr; Alanin-1,23gr; 

Arginin517mg; Asparaginska kiselina-
2,7gr; Cistein-542mg; Glutaminska 

kiselina4,457gr; Glicin345mg; Histidin-
419mg; Izoleucin-1,576gr; Leucin-

2,61gr;  
Ukupno BCAA-5,639gr 

1 kg  
 

 
  

Na 100gr: ENERGIJA-1444kj/365kcal; 
proteini -68gr; ugljeni hidrati -11gr ,od 

čega šećeri-5gr; masti -1.6gr; vlakna-3gr; 
natrijum-0,25gr; so-0,63gr; laneno seme-
3000mg; Eekstrakt zelenog čaja-400mg; 

Acetyl L-Carnitine-500mg 

1 kg  
 

 
  

Na 100gr: ENERGIJA-1444kj/365kcal; 
proteini -68gr; ugljeni hidrati -11gr ,od 
čega šećeri-3,6gr; masti -1.6gr; vlakna-

5,4gr; natrijum-0,25gr; so-0,57gr; laneno 
seme-3000mg; Eekstrakt zelenog čaja-

400mg; Acetyl L-Carnitine-500mg 

2 kg    
  

Na 100gr: ENERGIJA-1644kj/411kcal; 
proteini-58gr; ugljeni hidrati-23,3gr, od 

čega šećeri-5gr; masti-5,9gr, od čega 
zasićene-1,9gr; vlakna-3gr; so-0,63gr 

500 gr    
  

Na 100gr: ENERGIJA 1626kj/384kcal; 
proteini -60gr; ugljeni hidrati -26gr, od 
čega šećeri-9,7gr; masti -3,8gr, od čega 
zasićene -1,8gr; so-0,42gr; vitamini: C-

121mg, B6-0,6mg; kalcijum-780mg; 
fosfor-490mg; magnezijum-198mg; cink-

3,8mg; kreatin-7,6gr 

2 kg    
  

 
Vitamini 

 
Minerali 

 
Kompleks vitamina 

i minerala 
 

Na 1 kapsulu: B12-500mcg 
Tablete/kapsule 

100 komada 
500mcg 

   
  

Na 1 kapsulu: vitamini B1-50mg, B2-
50mg, B6-50mg, B12-50mcg; Biotin-

50mcg; Nijacinamid-50mg; Pantotenska 
kiselina-50mg; Folna kiselina-400mcg; 

Holin-50mg; Inositol-50mg; PABA-50mg 

Tablete/kapsule 
100 komada 

 
 

 
  

Na 1 kapsulu: vitamin C-1000mcg; 
kompleks citrusnih bioflavonoida-25mg 

šipak-20mg 

 
Tablete/kapsule 

100 komada 
 

 
 

  

Na 1 kapsulu: vitamin D-3, 50mcg 
Tablete/kapsule 
250 kom, 50mcg 

 
 

 
  

Na 1 kapsulu: vitamin E, 400 IU 
Tablete/ kapsul 
100 kom/400IU 
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Na 1 kapsulu: Inositol-650mg 100kom/650mg  
 

 
  

Aktivne supstance: hrom- 200mcg po 
kapsuli 

100 kom 
Tablete/kapsule 

 
 

 
  

Aktivne supstance: selen - 200mcg po 
kapsuli 

100 kom 
Tablete/kapsule 

 
 

 
  

Aktivne supstance: gvožđe- 18mg po 
kapsuli 

60 kom 
Tablete/kapsule 

 
 

 
  

Aktivne supstance : magnezijum citrat 250gr  
 

 
  

Na 1 kapsulu: Kalcijum-433mg; 
Magnezijum-133mg; Zink-8mg 

Tablete/ kaps. 
100 komada 

 
 

 
  

Na 1 kapsulu: Vitamin A-3500 IU; 
Vitamini D-1000 IU, E-30 IU, K-25mcg, C-

60mg, B1-1,5mg, B2-1,7mg, B6-2mg, 
B12-6mcg; Niacin-20mg; Pantotenska 

kiselina-10mg; Biotin-30mcg; Folna 
kiselina-100mcg; Kalcijum-200mg; 
Magnezijum-50mg; Gvožđe-18mg; 

Fosfor-20mg; Zink-11mg; Bakar-0,5mg; 
Mangan-2,3mg; Selen-55mcg; Hrom-

35mcg; Molibden-45mcg; Jod-150mcg; 
Kalijum hlorid-152mg; Bor-75mcg; Nikl-

5mcg; Silicijum-2mg; Kalaj-10mcg; 
Vanadijum-10mcg 

Tablete/ 
kapsule 100 

komada 
 

 
 

  

Na 1 dozu: ENERGIJA-35kcal; proteini -
0,5mg; ugljeni hidrati -8,5gr, masti -

1,1gr; Vitamini C-300mg, A-750mcg, D-
5mcg, E-50mg, K-60mcg, B1-3mg, B2-

3,6mg, B6-5mg, B12-9mcg; Niacin-35mg; 
Pantotenska kiselina-18mg; Biotin-

50mcg; Folna kiselina-500mcg; Biotin-
150mcg; Kalcijum-200mg; Magnezijum-
150mg; Gvožđe-5mg; Zink-5mg; Bakar-

1mg; Selen-30mcg; Hrom-30mcg; 
Molibden-50mcg; Jod-100mcg; Citrus 
bioflavonoidi-5mg; karotenoidi-3mg; 
Omega3-170mg; L-karnitin-300mg; 

Koenzim Q10-15mg 

30 doza    
  

Oporavak 
San 

Na 3 kapsule: magnezijum-450mg; cink-
30-mg i vitamin B6-10,5mg 

100 kom 
/kapsule 

   
  

Na 1 kapsulu: 3mg melatonina 60kom/3mg    
  

Tečni kiseonik 

Na 20 kapi: dejonizovana voda, natrijum 
10mg 

60 ml    
  

Pročišćena voda, 35% vodonik-peroksid, 
stevija 

60 ml    
  

Zglobovi, tetive, 
lugamenti 

Na 1 kapsulu: glukozamin-375mg; 
hondroitin-270mg; MSM-75mg; 

hijaluronska kiselina-2,5mg; ekstrakt 
maslinovog lista-25mg; vitaminC-6mg;  

šipak-400mg 

100 kom 
/kapsule 

   
  

 

* „понуђено паковање“, уколико понуђени суплемент одступа од захтеване количине у паковању, 

наручилац  ће понуђену цену прорачунати према датој количини у паковању. 
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Уговор ће се реализовати у количинама које дефинишу стварне потребе Наручиоца, а 

највише до укупне уговорене вредности. 

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно испорученим  

количинама робе. 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А:_______________________динара 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ:_______________________динара 

Рок плаћања: одложено (минимум 30, тридесет) _______________ дана од дана 

извршене услуге.  

Начин и рок испоруке робе (максимум 7 (седам) дана):_____________________дана 

од извршене поруџбине. 

Рок важење понуде:  30 (тридесет) дана од дана јавног отварања понуда;  

Понуђач подноси понуду: 

а) самостално  

б) као заједничку понуду или 

ц) као понуду са подизвођачем _______________________(уписати назив подизвођача) 

Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду. 

 

Место и датум                              М.П.                                                 ПОНУЂАЧ 

 

_____________                                                                                  ______________ 
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7. МОДЕЛ УГОВОРА 

Уговорне стране : 

 ВЕСЛАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 11030 Београд, Ада Циганлија бр.10, ПИБ: 

100575765, МБ: 07070853 кога заступа Небојша Јевремовић,  генерални секретар 

(у даљем тексту: Купац) 

 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________ (у даљем 

тексту: Продавац) 

 

Дана __.___.2020. године, закључиле су следећи 

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора  је купопродаја дијететских суплемената намењених 

врхунским спортистима, а у свему према Понуди Продавца бр. ________ од 

____________ , заведеној код Купца под бројем __________ од__________, 2020. године.                                                        

                                                            

           Члан 2. 

              Уговор се закључује на износ од 3.500.000,00 (тримилионапестотинахиљада 

динара) без ПДВ-а и биће реализован у мери коју дефинишу потребе Купца. 

             Стварна количина робе ће се реализовати по јединичним ценама, које су исказане 

у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Купца, а највише до укупне 

уговорене вредности. 

            Цена је фиксна и не може се мењати.                                                                 

                                                                      

Члан 3. 

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

извршеној поруџбини, у року од _________________ (_______________) дана од дана  

пријема поружбине на адреси Купца:  Београд Ада Циганлија бр. 10. 

 Продавац се обавезује да испоручи робу према квалитету и карактеристикама, 

који су одређени у Понуди. 

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

сачињен Записник о квалитативном пријему, који ће бити потписан од стране 

овлашћених представника Купца и овлашћеног представника Продавца.  

 

Члан 4.           

Купац се обавезује да уговорену цену плати Продавцу у року од од 

_________________ дана,  од дана комплетне испоруке сваке поружбине, а на основу  

испостављеног рачуна. 

            

На рачуну пoред осталих података обавезно мора бити уписан број Уговора. 
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Члан 5. 

 У случаји видљивих недостатака, Купац неће примити робу, а Записник о 

недостацима ће доставити Продавцу по утврђивању недостатака. 

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

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

 

Члан 6. 

           У случају недостатака, који нису били уочени приликом пријема робе, Купац ће 

рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу по утврђивању 

недостатака, најкасније у року од (три) дана од пријема робе. 

        Продавац се обавезује да најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема 

Записника о недостацима, отклони недостатке или рекламирану робу замени исправном. 

 
Члан 7. 

       У случају да Продавац ангажује подизвођача: 

         Продавац у потпуности одговара Купцу за извршење обавеза из овог уговора и у 

случају поверавања појединих обавеза подизвођачу: 

"_____________________________"  из _______________, улица _________________ број 

___, 

"_____________________________"  из _______________, улица _________________ број 

___, 

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

обавеза:   ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Члан 8. 

         Уколико Продавац касни са извршењем својих обавеза из члана 3. став 1,  члана 6. 

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

казне износ од 0,5%  од  уговорене односно валоризоване вредности робе која се не 

може ставити у функцију. 

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

Продавац плаћа Купцу, може да износи највише 10% од укупне уговорене, односно 

валоризоване вредности овог уговора. 

                                                                   Члан 9. 

Уколико Купац  у  уговореном року не исплати цену из члана 2. овог уговора, 

обавезан је да за сваки дан закашњења плати Продавцу законску затезну камату.                                                  
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 Члан 10. 

              Гаранција за добро извршење посла: Изабрани најповољнији понуђач се 

обавезује да приликом закључења Уговора достави бланко сопствену меницу, као 

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

и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница из претходног става мора бити потписана и оверена печатом. 

   Уз меницу мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење - писмо са 

на износ од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а и копија картона 

депонованих потписа, издата од стране пословне банке која је наведена у меничном 

овлашћењу - писму.  

  У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење - писмо 

остаје на снази. 

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

комплетне испоруке. 

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

мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 дана пре 

истека важећег. 

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

уговором, изврши их делимично или касни са извршењем уговорених обавеза, Корисник 

услуге ће активирати средство финансијског обезбеђења. 

  По извршењу уговорних обавеза Продавца, сопствена меница за добро извршење 

посла ће бити враћена на захтев Продавца. 

            У случају да Понуђач не изврши своје уговорне обавезе, изврши их делимично 

или касни са извршењем истих, Наручилац ће активирати средство финансијског 

обезбеђења. 

            По извршењу свих уговорних обавеза Понуђача, средство финансијског 

обезбеђења ће бити враћено, на захтев Понуђача  

                                                                 

                  Члан 11. 

            За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима као и други важећи прописи који регулишу ову материју. 
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Члан 12. 

 Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. Рок важења 

уговора је 12 месеци. 

 Члан 13. 

            Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора 

решавају споразумно, у супротном надлежан је суд у Београду. 

 

  Члан 14. 

            Овај уговор, сачињен је у 4 (четири) истоветна примерака, од којих свака 

уговорна страна задржава по два (два) примерка. 

 

 Купац                                                                                          Продавац 

________________                                                                  ________________                                                               
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8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач може да у оквиру понуде достави 

структуру и укупан износ трошкова припремања понуде 

 

 

Врста трошка Износ трошка у РСД 

  

  

  

  

Укупан износ трошкова припремања 

понуде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

Понуђач 

__________________ 
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу 

                                       ИЗЈАВЉУЈЕМ 

Да је понуђач ____________________________________________________________ 

                                            (назив) 

у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2020 ЈНМВ поднео понуду независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, осим са понуђачима из 

групе понуђача или подизвођачима са којима подноси понуду за предметну јавну 

набавку. 

 

 

                                    

                                                           _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.           Понуђач 
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ДУЖНИК: ____________________________________________ 

Седиште: _____________________________________________ 

МБ: __________________________ ; ПИБ:______________________________ 

ТР: _______________________________________; Код Банке____________________ 
 

ИЗДАЈЕ 

                                    МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 

                               - за корисника бланко сопствене менице - 

 

КОРИСНИК: Веслачки савез Србије, (Поверилац) 

Седиште: Београд, Ада Циганлија 10 

 

             Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и 

овлашћујемо Веслачки савез Србије, Београд, Ада Циганлија 10,  као повериоца, да предату 

меницу може попунити на износ од минимум 10% од укупне вредности уговора  јавну набавку 

број 1/2020 ЈНМВ, што номинално износи _______________ динара без ПДВ-а, а по основу 

гаранције за озбиљност понуде. 

            Меница важи 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број 

1/2020 ЈНМВ.  

            Овлашћујемо Веслачки савез Србије Београд, Ада Циганлија 10,  као Повериоца, да у 

своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити 

наплату са свих рачуна Дужника. 

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

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

уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 

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

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

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

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

правних субјеката од стране Дужника. 

            Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________ 

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

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

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

1 (један) за Повериоца 

 

Датум издавања  овлашћења 

 

_________________________ 

М.П.       Дужник – издавалац 

                 менице 

 

_____________________________ 

        потпис овлашћеног лица 
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ДУЖНИК: ____________________________________________ 

Седиште: _____________________________________________ 

МБ: __________________________ ; ПИБ:______________________________ 

ТР: _______________________________________; Код Банке____________________ 
 

ИЗДАЈЕ 

                                    МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 

                               - за корисника бланко сопствене менице - 

 

КОРИСНИК: Веслачки савез Србије, (Поверилац) 

Седиште: Београд, Ада Циганлија 10 

 

             Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и 

овлашћујемо Веслачки савез Србије Београд, Ада Циганлија 10,  као повериоца, да предату 

меницу може попунити на износ од минимум 10% од укупне вредности уговора за јавну набавку: 

1/2020 ЈНМВ, што номинално износи _______________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције 

за озбиљност понуде. 

            Меница важи 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број 

1/2020 ЈНМВ.  

            Овлашћујемо Веслачки савез Србије Београд, Ада Циганлија 10,  као Повериоца, да у 

своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити 

наплату са свих рачуна Дужника. 

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

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

уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 

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

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

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

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

правних субјеката од стране Дужника. 

            Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________ 

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

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

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

1 (један) за Повериоца 

 

Датум издавања овлашћења 

 

_________________________ 

М.П.       Дужник – издавалац 

                 менице 

 

_____________________________ 

        потпис овлашћеног лица 
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11. ИЗЈАВА О СРЕДТСВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

За јавну набавку дијететских суплемената намењених врхунским спортистима, број 

1/2020 ЈНМВ 
 

Изјављујем да сам сагласан да у случају да моја понуда буде изабрана као најповољнија, 

приликом закључења уговора, доставим уредно потписану бланко меницу, без жиранта у 

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

уговора, без ПДВ-а – са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ као средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

 

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на 

начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења. 

 

 

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

уговора. 

 

У _____________________     Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

Дана:_________________   М.П.   ______________________________  

 

 

 

 

 


