08/03 број: 404-2-8/15-7
03.06.2015. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
УСЛУГЕ ОСНОВНЕ И ПОСЕБНЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ
ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
у складу са чланом 53. и 55. Закона о заштити од пожара
(„Сл. гласник РС“, бр.111/2009, 20/2015)
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ИЗДАВАЊЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ
у складу са чланом 39. став 6. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/15)
ЈНМВ: 404-22-225/15-11

Истовремено објављено дана 03.06.2015. на Порталу јавних набавки и Интернет
страници Наручиоца
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 11.06.2015., до 12.00.
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 11.06.2015.,у 12.30.

Београд, јун 2015. годинe

На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/15, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 104/2013), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке 08 број 404-2-8/15-1, од 21.05.2015., и Решења о образовању
комисије за јавну набавку 08 број 404-2-8/15-2, од 21.05.2015., припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
УСЛУГЕ ОСНОВНЕ И ПОСЕБНЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ
ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
у складу са чланом 53. и 55. Закона о заштити од пожара
(„Сл. гласник РС“, бр.111/2009 и 20/2015).
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Назив документа
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуге
Техничка спецификација
Услови за учешће у поступку из члана 75. ЗЈН и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Образац бр.1 - Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. ЗЈН у
поступку јавне набавке мале вредности издавањем наруџбенице
Образац бр.2 - Изјава подизвођача о испуњености услова из члана 75.
ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности издавањем наруџбенице
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац бр.3 – Понуда са Обрасцима за идентификацију понуђача
Обрасци за идентификацију понуђача:
А) Подаци о понуђачу који наступа самостално или са подизвођачем
Б) Подаци о понуђачу који наступа у заједничкој понуди
В) Подаци о подизвођачу
Образац бр.4 – Трошкови припремања понуде
Образац бр.5 - Изјава понуђача о независној понуди
Образац бр.6 – Изјавa понуђача у складу са чланом 75. став 2. ЗЈН
Модел наруџбенице
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Републички фонд за
здравствено осигурање, Београд, ул. Јована Мариновића бр. 2, www.rfzo.rs
1.2. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
издавањем наруџбенице (члан 39. став 6. Закона), у складу са Законом о јавним
набавкама (’’Сл. гласник РС’’, бр.124/12, 14/15, у даљем тексту: ЗЈН) и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке.
1.3. Предмет јавне набавке: Услуге основне и посебне обуке запослених из области
заштите од пожара у складу са чланом 53. и 55. Закона о заштити од пожара („Сл.
Гласник РС“, бр.111/2009 и 20/2015).
1.4. Не спроводи се резервисана јавна набавка.
1.5. Не спроводи се електронска лицитација.
1.6. Контакт: Републички фонд за здравствено осигурање, Београд, Јована
Мариновића 2, Сектор за јавне набавке - факс: 011/2053-884.
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Услуге основне и посебне обуке запослених из области заштите од пожара у складу са
чланом 53. и 55. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр.111/2009 и 20/2015).
Ознака из општег речника јавних набавки: Услуге стручног оспособљавања – 80530000.
2.2. Предметна јавна набавка обликована је по партијама:
Партија
Партија 1
Партија 2
Партија 3
Партија 4
Партија 5
Партија 6
Партија 7
Партија 8
Партија 9
Партија 10
Партија 11

Назив Партије
Филијала/Дирекција-седиште
Филијала СУБОТИЦА
24000 Суботица, Трг слободе 3
Филијала ПАНЧЕВО
13000 Панчево, В. Радомира Путника 6
Филијала КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Трг фонтане 2
Филијала ПРОКУПЉЕ
18400 Прокупље, 21. Српске дивизије 49
Филијала ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, 11. октобра 25
Филијала КОС.МИТРОВИЦА
38000 К.Митровица, Бубе Михајловића 1
Филијала ГРАЧАНИЦА-ПРИШТИНА
38205 Грачаница, Падалиште бб
Филијала ГЊИЛАНЕ
38250 Гљилане
Филијала НОВИ ПАЗАР
36300 Н.Пазар, 28. новембра 120
ПOКРАЈИНСКИ ФОНД
21000 Н.Сад, Житни трг 3
ДИРЕКЦИЈА РФЗО
11040 Београд, Јована Мариновића 2

Број запослених
(полазника)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Врста и степен
стручне спреме
полазника
IV степен стручне
спреме
I степен високог
образовања
II степен високог
образовања
II степен високог
образовања
IV степен стручне
спреме
II степен високог
образовања
IV степен стручне
спреме
II степен високог
образовања
I степен високог
образовања
IV степен стручне
спреме

67
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Врста обуке
ПОСЕБНА
ПОСЕБНА
ПОСЕБНА
ПОСЕБНА
ПОСЕБНА
ПОСЕБНА
ПОСЕБНА
ПОСЕБНА
ПОСЕБНА
ПОСЕБНА
ОСНОВНА

/

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ
3.1 Врста услуге
Услуга стручног оспособљавања: основна и посебна обука запослених из области
заштите од пожара у складу са чланом 53. и 55. Закона о заштити од пожара („Сл.
гласник РС“, бр.111/2009 и 20/2015).
3.2 Техничке карактеристике
Техничке карактеристике услуге која је предмет ове набавке дате су у Поглављу 4.
конкурсне документације (Техничка спецификација).
3.3 Квалитет
У складу са захтевима из Техничке спецификације.
3.4 Количина и опис услуга
У складу са захтевима из Техничке спецификације.
3.5 Рок извршења
Партије 1-10 - Посебна обука: изабрани понуђач се обавезује да посебну обуку
полазника и полагање стручног испита организује и започне у првом планираном
термину, а изведе и оконча у роковима утврђеним Правилником о посебној обуци и
полагању стручног испита из области заштите од пожара („Сл. гласник РС“, бр.92/2010
и 11/2011).
Партија 11 - Основна обука: изабрани понуђач се обавезује да основну обуку и
проверу знања организује, изведе и оконча у року од 30 дана од дана достављања
коначног списка полазника изабраном понуђачу, од стране Наручиоца.
3.6. Место извршења
Партије 1-10 - Посебна обука и полагање стручног испита: у седишту које одреди
изабрани понуђач.
Партија 11 - Основна обука: у седишту Наручиоца, Београд, Јована Мариновића 2.
3.7. Укупан број полазника обуке:
Парије 1-10 - Посебна обука: 10 полазника (по један полазник по партији).
Партија 11 - Основна обука: 67 полазника.
Значење појмова који су коришћени у изради ове Конкурсне документације
дефинисано је чланом 3. Закона о јавним набавкама.
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4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА 1-10
Програм посебне обуке:
Посебна обука се изводи у свему у складу са Законом о заштити од пожара („Сл.
гласник РС“, бр.111/2009 и 20/2015) и Правилником о посебној обуци и полагању
стручног испита из облати заштите од пожара („Сл. гласник РС“, бр.92/2010 и 11/2011,
у даљем тексту: Правилник). Услуга посебне обуке подразумева и полагање стручног
испита.
Посебна обука се састоји из општег, специјалистичког и практичног дела.
Општи и специјалистички део спроводи се похађањем наставе из наставних предмета
према Наставном плану понуђача. Стручну литературу неопходну за похађање наставе
и полагање стручног испита обезбеђује понуђач.
Извођење обуке врши се у седишту које одреди понуђач, према Програму за полагање
стручног испита лица која раде на пословима заштите од пожара (у даљем тексту:
Програм), који чини саставни део Правилника.
Наставни план посебне обуке за полагање стручног испита за лица са високим (вишим)
образовањем и лица са средњим образовањем у погледу тема мора бити усаглашен са
Програмом, а у погледу броја часова за обраду градива из области појединих предмета
мора бити усаглашен са бројем часова утврђеним Правилником.
Након спроведене обуке, кандидат подноси пријаву за полагање стручног испита преко
изабраног понуђача који је вршио посебну обуку, и који организује полагање стручног
испита, а исти (понуђач) ће благовремено информисати Наручиоца о условима, начину
и
роковима
евентуалног
поновног
полагања
стручног
испита
уколико
полазник/кандидат није показао довољно познавање градива, односно информисати
наручиоца о условима, начину и роковима преузимања Уверења о положеном
стручном испиту.
ПАРТИЈА 11
Програм основне обуке:
Основна обука се изводи у свему у складу са Законом о заштити од пожара („Сл.
гласник РС“, бр.111/2009 и 20/2015) и подразумева упознавање запослених са
опасностима од пожара и експлозије на радном месту, начином и поступком евакуације
и спасавања људи и имовине у случају пожара употребом средстава и опреме за
почетно гашење пожара, као и одговорношћу због непридржавања прописаних и
наложених мера заштите од пожара.
Основна обука подразумева и проверу знања запослених из облати заштите од
пожара.
Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара састоји се из:
општег дела, посебног дела који обухвата основне специфичности послова и
технолошког процеса рада у РФЗО, практичног дела и провере знања тестирањем.
Након спроведене основне обуке и провере знања изабрани понуђач ће сачинити
ЗАПИСНИК о извршеној основној обуци запослених из области заштите од пожара и
доставити га Наручиоцу.
Извршилац је дужан да при вршењу предметне услуге обухвати и елементе који нису
садржани у Техничкој спецификацији уколико се у току реализације обуке утврди да су
неопходни у смислу позитивноправних прописа, и да о томе обавести Наручиоца.
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5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5.1 Обавезни услови за понуђача прописани чланом 75. ЗЈН, и то:
1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (члан 75. став 1. тачка 1. Закона);
2. Да понуђач 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 (члан 75. став 1. тачка 2. Закона);
3. Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања, односно слања позива за подношење понуда (члан 75. став 1.
тачка 3. Закона);
4. Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе, ако има седиште на њеној
територији (члан 75. став 1. тачка 4. Закона);
ДОКАЗ за све партије: Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке од 1) до 4) доказује се ИЗЈАВОМ датом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу (члан 77. став 4. ЗЈН), и то:
а) Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке понуђача који
наступа самостално или у заједничкој понуди (Обр.1) или
б) Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке понуђача који
наступа са подизвођачем (Обр.2).
Изјава о испуњености обавезних услова од 1) до 4) мора бити 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.
5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, у складу са чланом 53. став 2. и чланом 56. став 1. Закона о заштити
од пожара и Правилником о условима које морају испуњавати правна лица
регистрована за извођење посебне обуке за лица која раде на пословима заштите
од пожара („Сл. гласник РС“, бр.92/2010 и 86/2011):
1. За партије 1-10: Да понуђач поседује важеће Одобрење МУП-а Републике
Србије за извођење посебне обуке за лица која раде на пословима заштите од
пожара и да је уписан у Регистар правних лица која имају имају одобрење МУПа за обављање ових послова (члан 56. став 1. Закона о заштити од пожара).
ДОКАЗ за партију 1-10: Копија ВАЖЕЋЕГ ОДОБРЕЊА МУП-а Републике Србије за
извођење посебне обуке за лица која раде на пословима заштите од пожара.
2. За партију 11: Да понуђач поседује важеће Одобрење МУП-а Републике Србије
за извођење посебне обуке за лица која раде на пословима заштите од пожара
и да је уписан у Регистар правних лица која имају имају одобрење МУПа за
обављање ових послова (члан 56. став 1. Закона о заштити од пожара) или да
има Овлашћење МУП-а за овављање ових послова (члан 25. став 1. Закона о
заштити од пожара).
ДОКАЗ за партију 11: Копија ВАЖЕЋЕГ ОДОБРЕЊА МУП-а Републике Србије за
извођење посебне обуке за лица која раде на пословима заштите од пожара, или
копија ОВЛАШЋЕЊА МУП-а Републике Србије за обављање послова основне обуке
запослених.
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Наручилац може пре доношења одлуке о издавању наруџбенице, тражити од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Доказ из тачке 2.,3., и 4. не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.
Доказ из тачке 3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда,
односно слања позива за подношење понуда.
Уколико понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа и то: Решење о упису у регистар Агенције за привредне
регистре – као доказ да је регистрован код надлежног органа (доступно на сајту
Агенције за привредне регистре).
Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен
Законом о јавним набавкама или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у
понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
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 издавања и током важења наруџбенице и да је документује на
прописани начин.
5.1 Услови које мора да испуни подизвођач:
Сваки подизвођач мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), а
услов из члана 75. став 1. тачка 5) за део набавке који ће извршити.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова
из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1.
тачка 5) за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Обр.2) потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
5.2 Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача:
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тачка 1) до 4), а услов из члана 75. став 1. тачка 5) уколико му је поверено извршење
дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Изјава (Обр.1) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.

Конкурсна документација: ЈНМВ 404-22-225/15-11
Страна 7 од 57

Обр. 1
ОБРАЗАЦ БР.1 – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ИЗДАВАЊЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр.124/2012, 14/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
понуђач/члан групе понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач/Члан групе понуђача (заокружити својство)_____________________________
(назив понуђача)
_____________________________________________________________,са седиштем у
_________________________________________________________________________,
(адреса понуђача)
у поступку јавне набавке мале вредности издавањем наруџбенице: Услуге основне и
посебне обуке запослених из области заштите од пожара у складу са чланом 53. и 55.
Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр.111/2009 и 20/2015)., ЈНМВ број 40422-225/15-11, испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, 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, нису осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања, односно слања позива за подношење понуда;
4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе, ако има седиште на њеној
територији.
5. Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
У _____________________

Овлашћено лице понуђача:
м.п.

дана __________________

______________

НАПОМЕНА:
Уколико понуђач понуду подноси самостално, овом Изјавом доказује да испуњава све
услове из тачке 1 до 4, а уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
Образац по потреби копирати у довољном броју примерака.
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Обр. 1
ОБРАЗАЦ БР.1 – ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧA
О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ИЗДАВАЊЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр124/2012), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као подизвођач,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач___________________________________,са седиштем у ______________
(назив подизвођача)
_________________________________________________________________________
(адреса подизвођача)
у поступку јавне набавке мале вредности издавањем наруџбенице: Услуге основне и
посебне обуке запослених из области заштите од пожара у складу са чланом 53. и 55.
Закона о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“, бр.111/2009 и 20/2015)., ЈНМВ број 40422-225/15-11, испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања, односно слања позива за подношење понуда;
4. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе, ако има седиште на
њеној територији.
5. Подизвођач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

У _____________________

Овлашћено лице
подизвођача:
м.п.

дана __________________

_____________________

НАПОМЕНА:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
Образац по потреби копирати у довољном броју примерака.

Конкурсна документација: ЈНМВ 404-22-225/15-11
Страна 9 од 57

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6.1 Језик
Понуда и остала документација, уколико се односи на понуду морају бити на српском
језику.
6.2 Начин на који понуда мора бити сачињена
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда, са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште на адресу наручиоца:
Републички фонд за здравствено осигурање, Београд, Јована Мариновића 2,
са назнаком:
„Понуда за јавну набавку услуге - основне и посебне обуке запослених из
области заштите од пожара, ЈНМВ бр. 404-22-225/15-11 – НЕ ОТВАРАТИ
На полеђини коверте или кутије понуђач/овлашћени представник групе понуђача
наводи своју адресу, телефон и одговорно лице, а у случају да понуду подноси група
понуђача потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресе свих понуђача из групе.
Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 11.06.2015., у 12.30 часова.
Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају Комисији
Наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
Понуда
се
сачињава
на
оригиналним
ОБРАСЦИМА
ИЗ
КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, уписивањем тражених података. Обрасци морају бити читко
попуњени хемијском оловком, оверени печатом и потписани од стране овлашћеног
лица понуђача.
Свака учињена исправка, бељење, подебљавање, прецртавање и сл. мора бити
оверена печатом и потписана (или парафирана) од стране овлашћеног лица понуђача.
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца до дана
11.06.2015., године, до 12.00 часова.
Неблаговремену понуду, Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда,
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Уколико понуђач наступа самостално:
попуњава, потписује и печатом оверава следеће обрасце:
Р.бр.
Назив обрасца
Број обрасца
1.
Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. ЗЈН
1
2.
Понуда
3
3.
Изјава о трошковима понуде (попуњавање ове изјаве није обавезно)
4
4.
Изјава понуђача о независној понуди
5
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду:
група понуђача може да се определи да следеће обрасце из конкурсне докуменатције
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да овласти једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити следеће обрасце:
Р.бр.
Назив обрасца
Број обрасца
1.
Понуда
3
2.
Изјава о трошковима понуде (попуњавање ове изјаве није обавезно)
4
3.
Изјава понуђача о независној понуди
5
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Сваки понуђач из групе понуђача, као и овлашћени представник групе понуђача:
попуњава, потписује и печатом оверава следеће обрасце:
Р.бр.
Назив обрасца
Број обрасца
1.
Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. ЗЈН
1
2.
Образац изјаве о независној понуди
5

Р.бр.
1.

Подизвођач (сваки посебно):
попуњава, потписује и печатом оверава следеће обрасце:
Назив обрасца
Изјава подизвођача о испуњености услова из члана 75. ЗЈН

6.3 Партије
Предметна јавна набавка обликована је у 11 Партија, и то:
Број
Партија
Назив Партије
запослених
(полазника)
Филијала СУБОТИЦА
Партија 1 24000 Суботица, Трг слободе 3
1
Партија 2
Партија 3
Партија 4
Партија 5
Партија 6
Партија 7
Партија 8
Партија 9
Партија 10
Партија 11

Филијала ПАНЧЕВО
13000 Панчево, В. Радомира Путника 6

Филијала КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Трг фонтане 2

Филијала ПРОКУПЉЕ
18400 Прокупље, 21. Српске дивизије 49

Филијала ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, 11. октобра 25

Филијала КОС.МИТРОВИЦА
38000 К.Митровица, Бубе Михајловића 1

Филијала ГРАЧАНИЦА-ПРИШТИНА
38205 Грачаница, Падалиште бб

Филијала ГЊИЛАНЕ
38250 Гљилане

Филијала НОВИ ПАЗАР
36300 Н.Пазар, 28. новембра 120

ПКРАЈИНСКИ ФОНД
21000 Н.Сад, Житни трг 3

ДИРЕКЦИЈА РФЗО
11040 Београд, Јована Мариновића 2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
67

Број обрасца
2

Врста и степен
стручне спреме
полазника
IV степен стручне
спреме
I степен високог
образовања
II степен високог
образовања
II степен високог
образовања
IV степен стручне
спреме
II степен високог
образовања
IV степен стручне
спреме
II степен високог
образовања
I степен високог
образовања
IV степен стручне
спреме
/

Врста обуке
ПОСЕБНА
ПОСЕБНА
ПОСЕБНА
ПОСЕБНА
ПОСЕБНА
ПОСЕБНА
ПОСЕБНА
ПОСЕБНА
ПОСЕБНА
ПОСЕБНА
ОСНОВНА

6.4 Понуда са варијантама није дозвољена.
6.5 Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Републички фонд за
здравствено осигурање, Београд, Јована Мариновића 2, са назнаком:
„Измена/допуна/опозив понуде за јавну набавку услуге основне и посебне обуке
запослених из области заштите од пожара,
ЈНМВ бр. 404-22-225/15-11. – НЕ ОТВАРАТИ
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По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6.6 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује
у заједничкој понуди или као подизвођач.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду за појединачну партију, не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач у истој партији, нити
исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
6.7 Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у обрасцу понуде
наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, а посебно је дужан
да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и који не
може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико Наручилац изда
наруџбеницу понуђачу, тај подизвођач ће бити наведен у наруџбеници.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење набавке, без обзира на број
подизвођача.
Услови које мора да испуни подизвођач и начин доказивања испуњености тих услова
дефинисани су у Поглављу 5.1 конкурсне документације.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, осим у
случају из члана 80. став 14.
6.8 Заједничка понуда
Понуду може поднети и група понуђача, у складу са чланом 81. ЗЈН.
Услови које мора да испуни подизвођач и начин доказивања испуњености тих услова
дефинисани су у Поглављу 5.2 конкурсне документације.
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 издати рачун;
4) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
5) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
У случају заједничке понуде понуђачи одговарају Наручиоцу неограничено солидарно.
6.9 Начин и услови плаћања и друге околности од којих зависи прихватљивост
понуде
Партије 1-10:
Рок плаћања: 15 дана од дана пријема исправног рачуна, а најкасније на дан почетка
извођења посебне обуке (наставе).
Услов плаћања: Обавезна пратећа документација уз рачун: Обавештење о месту, дану
и часу почетка наставе и распоред наставе.
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Партија 11:
Рок плаћања: 15 дана од дана пријема исправног рачуна.
Услов плаћања: Обавезна пратећа документација уз рачун: Записник о извршеној
обуци и провери знања из области заштите од пожара.
6.10 Цена
Цена у понуди мора бити исказана у динарима, без урачунатог ПДВ-а.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Цена је фиксна и не може се мењати. У цену су укључени сви трошкови.
6.11 Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине,
заштити при запошљавању, условима рада и слично, а коју су везани за
извршење уговора о јавној набавци
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија, http://www.mfin.gov.rs.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству пољопривреде и
заштите животне средине, http://www.mpzzs.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
за рад, запошљавање и борачка и социјална питања, http://www.minrzs.gov.rs.
6.12 Поверљивост података
Наручилац ће у предметном поступку чувати и штитити податке одређене као
поверљиве без обзира на степен те поверљивости у складу са чланом 14. и 15. ЗЈН.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за
примену критеријума и рангирање понуде.
6.13 Додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуда.
Наручилац 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 (www.rfzo.rs)
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити уз напомену "Додатне информације и појашњења –
ЈНМВ бр. 404-22-225/15-11, и то:
- Поштом, на адресу Јована Мариновића бр.2, Београд,
- факсом на број (011) 2053-884,
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
6.14 Додатна објашњења од понуђача након отварања понуда
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, да
врши контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача, да уз сагласност
понуђача, изврши исправке рачунских грешака, уочених приликом разматрања понуде
по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
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Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
6.15. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налази
на списку негативних рефернци
Понуђач који се налази на списку негативних рефернци који води Управа за јавне
набавке у складу са чланом 83. ЗЈН који има негативну референцу за предмет набавке
који није истоврсан са предметом ове јавне набавке, уколико му буде издата
наруџбеница, дужан је да у моменту издавања наруџбенице преда Наручиоцу
Банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулом безусловна и платива на
први позив, у висини од 15% од вредности наруџбенице, без ПДВ-а, са роком важности
30 (тридесет) дана дуже од истека рока за извршење услуге (члан 83. став 12. и 13.
ЗЈН).
Уколико се у време трајања наруџбенице промене рокови за извршење преузете
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
6.16 Критеријум за издавање наруџбенице
Партија 1-10
Критеријум: ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА. Елементи критеријума: ЦЕНА
(70 пондера), УДАЉЕНОСТ МЕСТА ОДРЖАВАЊА ОБУКЕ ОД СЕДИШТА ФИЛИЈАЛЕ У
КОЈОЈ ЈЕ ЗАПОСЛЕН ПОЛАЗНИК ОБУКЕ (30 пондера), применом следеће формуле:
најнижа понуђена цена X 70/цена из понуде
најкраћа удаљеност у km X 30/удаљеност у km из понуде
У случају постојања две или више понуда са једнаким бројем пондера Наручилац ће
издати наруџбеницу понуђачу који је понудио нижу цену.
Партија 11
Критеријум: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
У случају постојања две или више понуда са истом понуђеном ценом Наручилац ће
издати наруџбеницу понуђачу који је понудио краћи рок извршења услуге.
6.17. Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине
Понуђач је дужан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и
заштити животне средине (Обр.1 и Обр. 2).
6.18. Обавештење о накнади за коришћење патената
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач и не може тражити од Наручиоца
накнаду трошкова.
6.19. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лицe у
току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико
Законом о јавним набавкама није другачије одређено.
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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 3 (три) дана пре истека рока за подношење
понуде, без обзира на начин достављања (члан 149. став 3. ЗЈН).
О поднетом захтеву, Наручилац обавештава све учеснике у поступку, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на порталу јавних набавки у року од 2 (два)
дана од дана пријема захтева.
После доношења одлуке Наручиоца о издавању наруџбенице или одлуке о обустави
поступка предметне јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 5
(пет) дана од дана пријема одлуке (члан 149. став 6. ЗЈН).
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно – предајом у писарници
Наручиоца, поштом препоручено са повратницом, факсом: 011/2053-884 или mailom:
tatijana.humo@rfzo.rs.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева пре истека рока
за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног
захтева.
Приликом подношења захтева за заштиту права подносилац захтева је дужан да
уплати таксу у висини од 40.000,00 динара, одређену Законом о јавним набавкама на
текући рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: 97 50016, сврха уплате: Републичка административна такса за ЈНМВ број: 404-22-225/15-11
– Услуге основне и посебне обуке запослених из области заштите од пожара,
прималац: Буџет Републике Србије.
Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне
набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка
комисија за заштиту права на предлог Наручиоца не одлучи другачије.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН, прихватиће се:
1.
Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
1.1 да је издата од стране банке и да садржи печат банке,
1.2 да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога,
1.3 износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши,
1.4 број рачуна: 840-30678845-06,
1.5 шифру плаћања: 153 или 253,
1.6 позив на број: подаци о ознаци или броју јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права,
1.7 сврха захтева, назив Наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права,
1.8 назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата,
1.9 корисник: буџет РС,
1.10 потпис овлашћеног лица банке.
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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 Министарства финансија РС, Управе за трезор,
потписана и оверене печатом, која садржи све елемнте из потврде о извршеној уплати
таксе из тачке 1., осим оних наведених под 1.1 и 1.10, за подносиоце захтева који имају
отворен рачун који се води 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 НБС, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1., за подношење захтева за заштиту права
субјеката који имају отворен рачун код НБС у склад уса законом.
6.20. Рок важења понуде
Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30 дана од
дана отварања понуда (члан 90. ЗЈН).
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
6.21 Трошкови припремања понуде
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде (Обр.4).
6.22 Комуникација у поступку јавне набавке
Комуникација у у поступку предметне јавне набвке врши се искључиво на начин
одређен чланом 20. ЗЈН
6.23 Негативне референце
Наручилац ће одбити понуду под условима и на начина дефинисан чланом 82. став 1.,
2. и 3. ЗЈН.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 4. ЗЈН, који се
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је
предмет јавне набавке истоврсан.
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач
добио негативну референцу (члан 83. став 11. ЗЈН).
6.24 Одлука о издавању наруџбенице
Наручилац ће одлуку о издавању наруџбенице донети у року до 7 (седам) дана од дана
отварања понуда.
6.25 Рок за издавање наруџбеницe
Наручилац ће издати наруџбеницу у року од 5 (пет) дана од дана протека рока за за
подношење захтева за заштиту права.
Уколико је поднета само једна понуда Наручилац ће издати наруџбеницу и пре истека
тог рока (члан 112. ЗЈН).
Уколико изабрани понуђач одустане од наруџбенице Наручилац има право да исту
изда првом следећем најповољнијем понуђачу (члан 113. ЗЈН).
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6.26 Наручилац има право да:
- измени или допуни конкурсну документацију, у року предвиђеном за достављање
понуда, у ком случају је дужан да све новонастале измене или допуне конкурсне
документације објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници (члан
63. ЗЈН).
- донесе одлуку о обустави поступка предметне јавне набавке на основу извештаја о
стручној оцени понуда, под условима и на начин дефинисан чланом 109. ЗЈН.
6.27 Увид у документацију
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне
набавке под условима и на начин дефинисаним чланом 110. ЗЈН.
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Обр. 3
7. ОБРАЗАЦ БР. 3 - ПОНУДА
На основу позива за подношење понуде за ЈНМВ, бр. 404-22-225/15-11: Услуге основне
и посебне обуке запослених из области заштите од пожара у складу са чланом 53. и
55. Закона о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“, бр.111/2009 и 20/2015), објављеног
на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца, подносим понуду,
за партију:____________________ (уписати број партије)

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
НАПОМЕНА: заокружити начин подношења понуде. Копирати у потребном броју
примерака.

У _____________________

Овлашћено лице понуђача:
м.п.

дана __________________
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______________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1
ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА
Назив понуђача:___________________________________________________________
Седиште/адреса понуђача:__________________________________________________
Број понуде: ______________________________________________________________
Матични број понуђача:____________________________________________________
ПИБ понуђача:____________________________________________________________
Датум: ________________
Партија

Опис услуге

1
1

Број
полазника
степен стр.
спреме

2

3

Посебна обука
запосленог из
области заштите
од пожара, у
складу са Законом
о заштити од
пожара („Сл.
гласник РС“,
бр.111/2009 и
20/2015)

1
IV степен
стручне
спреме
(средња
стр.спрема)

Цена
за 1 (једног)
полазника без
ПДВ-а
(јединична цена)
4

Износ
ПДВ-а на
јединичну
цену у %

Износ ПДВ-а на
јединичну цену
у динарима

Укупна
цена
са ПДВ-ом

5

6

7 (4+6)

Рок важења понуде је __________ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана).
Цена у понуди мора бити исказана у динарима.
У цену су урачунати сви трошкови понуђача/укупан плативи износ понуђачу.
Место извођења обуке/адреса_______________________________________________
Удаљеност места извођења обуке (седиште понуђача/подизвођача) од седишта
Наручиоца:
Филијала СУБОТИЦА, 24000 Суботица, Трг слободе 3, износи__________________km.
Напомена:
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.
У _____________________

Овлашћено лице понуђача:
м.п.

дана __________________
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______________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2
ФИЛИЈАЛА ПАНЧЕВО
Назив понуђача:___________________________________________________________
Седиште/адреса понуђача:__________________________________________________
Број понуде: ______________________________________________________________
Матични број понуђача:____________________________________________________
ПИБ понуђача:____________________________________________________________
Датум: ________________
Партија

Опис услуге

2
1

Број
полазника
степен стр.
спреме

2
Посебна обука
запосленог из
области заштите
од пожара, у
складу са Законом
о заштити од
пожара („Сл.
гласник РС“,
бр.111/2009 и
20/2015)

3

Цена
за 1 (једног)
полазника без
ПДВ-а
(јединична цена)
4

Износ
ПДВ-а на
јединичну
цену у %

Износ ПДВ-а на
јединичну цену
у динарима

Укупна
цена
са ПДВ-ом

5

6

7 (4+6)

1
I степен
високог
образовања

(виша
стр.спрема)

Рок важења понуде је __________ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана).
Цена у понуди мора бити исказана у динарима.
У цену су урачунати сви трошкови понуђача/укупан плативи износ понуђачу.
Место извођења обуке/адреса_______________________________________________
Удаљеност места извођења обуке (седиште понуђача/подизвођача) од седишта
Наручиоца:
Филијала ПАНЧЕВО, 13000 Панчево, В. Радомира Путника 6, износи_____________km.
Напомена:
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.
У _____________________

Овлашћено лице понуђача:
м.п.

дана __________________
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______________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 3
ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ
Назив понуђача:___________________________________________________________
Седиште/адреса понуђача:__________________________________________________
Број понуде: ______________________________________________________________
Матични број понуђача:____________________________________________________
ПИБ понуђача:____________________________________________________________
Датум: ________________
Партија

Опис услуге

3
1

2
Посебна обука
запосленог из
области заштите
од пожара, у
складу са
Законом о
заштити од
пожара („Сл.
гласник РС“,
бр.111/2009 и
20/2015)

Број
полазника
степен стр.
спреме
3

Цена
за 1 (једног)
полазника без ПДВ-а
(јединична цена)
4

Износ
ПДВ-а на
јединичну
цену у %
5

Износ ПДВ-а на
јединичну цену
у динарима

Укупна
цена
са ПДВ-ом

6

7 (4+6)

1
II степен
високог
образовања
(висока
стр.спрема)

Рок важења понуде је __________ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана).
Цена у понуди мора бити исказана у динарима.
У цену су урачунати сви трошкови понуђача/укупан плативи износ понуђачу.
Место извођења обуке/адреса_______________________________________________
Удаљеност места извођења обуке (седиште понуђача/подизвођача) од седишта
Наручиоца:
Филијала КРУШЕВАЦ, 37000 Крушевац, Трг фонтане 2, износи__________________km.
Напомена:
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.
У _____________________

Овлашћено лице понуђача:
м.п.

дана __________________
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______________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 4
ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ
Назив понуђача:___________________________________________________________
Седиште/адреса понуђача:__________________________________________________
Број понуде: ______________________________________________________________
Матични број понуђача:____________________________________________________
ПИБ понуђача:____________________________________________________________
Датум: ________________
Партија

Опис услуге

4
1

2
Посебна обука
запосленог из
области заштите
од пожара, у
складу са
Законом о
заштити од
пожара („Сл.
гласник РС“,
бр.111/2009 и
20/2015)

Број
полазника
степен стр.
спреме
3

Цена
за 1 (једног)
полазника без ПДВ-а
(јединична цена)
4

Износ
ПДВ-а на
јединичну
цену у %
5

Износ ПДВ-а на
јединичну цену
у динарима

Укупна
цена
са ПДВ-ом

6

7 (4+6)

1
II степен
високог
образовања
(висока
стр.спрема)

Рок важења понуде је __________ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана).
Цена у понуди мора бити исказана у динарима.
У цену су урачунати сви трошкови понуђача/укупан плативи износ понуђачу.
Место извођења обуке/адреса_______________________________________________
Удаљеност места извођења обуке (седиште понуђача/подизвођача) од седишта
Наручиоца:
Филијала ПРОКУПЉЕ, 18400 Прокупље, 21. Српске дивизије 49, износи__________km.
Напомена:
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.
У _____________________

Овлашћено лице понуђача:
м.п.

дана __________________
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______________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 5
ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ
Назив понуђача:___________________________________________________________
Седиште/адреса понуђача:__________________________________________________
Број понуде: ______________________________________________________________
Матични број понуђача:____________________________________________________
ПИБ понуђача:____________________________________________________________
Датум: ________________
Партија

Опис услуге

5
1

Број
полазника
степен стр.
спреме

2
Посебна обука
запосленог из
области заштите
од пожара, у
складу са Законом
о заштити од
пожара („Сл.
гласник РС“,
бр.111/2009 и
20/2015)

3

Цена
за 1 (једног)
полазника без
ПДВ-а
(јединична цена)
4

Износ
ПДВ-а на
јединичну
цену у %

Износ ПДВ-а
на јединичну
цену
у динарима

Укупна
цена
са ПДВ-ом

5

6

7 (4+6)

1
IV степен
стр.спреме
(средња
стр.спрема)

Рок важења понуде је __________ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана).
Цена у понуди мора бити исказана у динарима.
У цену су урачунати сви трошкови понуђача/укупан плативи износ понуђачу.
Место извођења обуке/адреса_______________________________________________
Удаљеност места извођења обуке (седиште понуђача/подизвођача) од седишта
Наручиоца:
Филијала ЛЕСКОВАЦ, 16000 Лесковац, 11. октобра 25, износи__________________km.
Напомена:
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.
У _____________________

Овлашћено лице понуђача:
м.п.

дана __________________
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______________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 6
ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА
Назив понуђача:___________________________________________________________
Седиште/адреса понуђача:__________________________________________________
Број понуде: ______________________________________________________________
Матични број понуђача:____________________________________________________
ПИБ понуђача:____________________________________________________________
Датум: ________________
Партија

Опис услуге

6
1

Број
полазника
степен стр.
спреме

2
Посебна обука
запосленог из
области заштите
од пожара, у
складу са Законом
о заштити од
пожара („Сл.
гласник РС“,
бр.111/2009 и
20/2015)

3

Цена
за 1 (једног)
полазника без
ПДВ-а
(јединична цена)
4

Износ
ПДВ-а на
јединичн
у цену у
%
5

Износ ПДВ-а
на јединичну
цену
у динарима

Укупна цена
са ПДВ-ом

6

7 (4+6)

1
II степен
високог
образовања
(висока
стр.спрема)

Рок важења понуде је __________ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана).
Цена у понуди мора бити исказана у динарима.
У цену су урачунати сви трошкови понуђача/укупан плативи износ понуђачу.
Место извођења обуке/адреса_______________________________________________
Удаљеност места извођења обуке (седиште понуђача/подизвођача) од седишта
Наручиоца:
Филијала КОСОВСКА МИТРОВИЦА, 38000 К. Митровица, Бубе Михајловића 1,
износи_________________km.
Напомена:
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.
У _____________________

Овлашћено лице понуђача:
м.п.

дана __________________
Конкурсна документација: ЈНМВ 404-22-225/15-11
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 7
ФИЛИЈАЛА ГРАЧАНИЦА - ПРИШТИНА
Назив понуђача:___________________________________________________________
Седиште/адреса понуђача:__________________________________________________
Број понуде: ______________________________________________________________
Матични број понуђача:____________________________________________________
ПИБ понуђача:____________________________________________________________
Датум: ________________
Партија

Опис услуге

7
1

Број
полазника
степен стр.
спреме

2
Посебна обука
запосленог из
области заштите
од пожара, у
складу са Законом
о заштити од
пожара („Сл.
гласник РС“,
бр.111/2009 и
20/2015)

3

Цена
за 1 (једног)
полазника без
ПДВ-а
(јединична цена)
4

Износ
ПДВ-а на
јединичну
цену у %
5

Износ ПДВа на
јединичну
цену
у динарима
6

Укупна
цена
са ПДВ-ом

7 (4+6)

1
IV степен
стр.спреме
(средња
стр.спрема)

Рок важења понуде је __________ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана).
Цена у понуди мора бити исказана у динарима.
У цену су урачунати сви трошкови понуђача/укупан плативи износ понуђачу.
Место извођења обуке/адреса_______________________________________________
Удаљеност места извођења обуке (седиште понуђача/подизвођача) од седишта
Наручиоца:
Филијала
ГРАЧАНИЦА-ПРИШТИНА,
38205
Грачаница,
Пландиште
бб,
износи_________________km.
Напомена:
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.
У _____________________

Овлашћено лице понуђача:
м.п.

дана __________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 8
ФИЛИЈАЛА ГЊИЛАНЕ
Назив понуђача:___________________________________________________________
Седиште/адреса понуђача:__________________________________________________
Број понуде: ______________________________________________________________
Матични број понуђача:____________________________________________________
ПИБ понуђача:____________________________________________________________
Датум: ________________
Партија

Опис услуге

8
1

Број
полазника
степен стр.
спреме

2
Посебна обука
запослених из
области заштите
од пожара, у
складу са Законом
о заштити од
пожара („Сл.
гласник РС“,
бр.111/2009 и
20/2015)

3

Цена
за 1 (једног)
полазника без
ПДВ-а
(јединична цена)
4

Износ
ПДВ-а на
јединичну
цену у %

Износ ПДВ-а
на јединичну
цену
у динарима

Укупна
цена
са ПДВ-ом

5

6

7 (4+6)

1
II степен
високог
образовања
(висока
стр.спрема)

Рок важења понуде је __________ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана).
Цена у понуди мора бити исказана у динарима.
У цену су урачунати сви трошкови понуђача/укупан плативи износ понуђачу.
Место извођења обуке/адреса_______________________________________________
Удаљеност места извођења обуке (седиште понуђача/подизвођача) од седишта
Наручиоца:
Филијала ГЊИЛАНЕ, 38250 Гњилане, износи___________________km.
Напомена:
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.
У _____________________

Овлашћено лице понуђача:
м.п.

дана __________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 9
ФИЛИЈАЛА НОВИ ПАЗАР
Назив понуђача:___________________________________________________________
Седиште/адреса понуђача:__________________________________________________
Број понуде: ______________________________________________________________
Матични број понуђача:____________________________________________________
ПИБ понуђача:____________________________________________________________
Датум: ________________
Партија

Опис услуге

9
1

Број
полазника
степен стр.
спреме

2
Посебна обука
запосленог из
области заштите
од пожара, у
складу са Законом
о заштити од
пожара („Сл.
гласник РС“,
бр.111/2009 и
20/2015)

3

Цена
за 1 (једног)
полазника без
ПДВ-а
(јединична цена)
4

Износ
ПДВ-а на
јединичну
цену у %

Износ ПДВ-а
на јединичну
цену
у динарима

Укупна
цена
са ПДВ-ом

5

6

7 (4+6)

1
I степен
високог
образовања
(виша
стр.спрема)

Рок важења понуде је __________ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана).
Цена у понуди мора бити исказана у динарима.
У цену су урачунати сви трошкови понуђача/укупан плативи износ понуђачу.
Место извођења обуке/адреса_______________________________________________
Удаљеност места извођења обуке (седиште понуђача/подизвођача) од седишта
Наручиоца:
Филијала НОВИ Пазар, 36300 Нови Пазар, 28. новембра 120, износи_____________km.
Напомена:
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.
У _____________________

Овлашћено лице понуђача:
м.п.

дана __________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 10
ПОКРАЈИНСКИ ФОНД
Назив понуђача:___________________________________________________________
Седиште/адреса понуђача:__________________________________________________
Број понуде: ______________________________________________________________
Матични број понуђача:____________________________________________________
ПИБ понуђача:____________________________________________________________
Датум: ________________
Партија

Опис услуге

10
1

Број
полазника
степен стр.
спреме

2
Посебна обука
запосленог из
области заштите
од пожара, у
складу са Законом
о заштити од
пожара („Сл.
гласник РС“,
бр.111/2009 и
20/2015)

3

Цена
за 1 (једног)
полазника без
ПДВ-а
(јединична цена)
4

Износ
ПДВ-а на
јединичну
цену у %

Износ ПДВ-а
на јединичну
цену
у динарима

Укупна
цена
са ПДВ-ом

5

6

7 (4+6)

1
IV степен
стр.спреме
(средња
стр.спрема)

Рок важења понуде је __________ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана).
Цена у понуди мора бити исказана у динарима.
У цену су урачунати сви трошкови понуђача/укупан плативи износ понуђачу.
Место извођења обуке/адреса_______________________________________________
Удаљеност места извођења обуке (седиште понуђача/подизвођача) од седишта
Наручиоца:
ПОКРАЈИНСКИ ФОНД, 21000 Н. САД, Житни трг 3, износи______________________km.
Напомена:
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.
У _____________________

Овлашћено лице понуђача:
м.п.

дана __________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 11
ДИРЕКЦИЈА РФЗО
Назив понуђача:___________________________________________________________
Седиште/адреса понуђача:__________________________________________________
Број понуде: ______________________________________________________________
Матични број понуђача:____________________________________________________
ПИБ понуђача:____________________________________________________________
Датум: ________________
Партија

Опис услуге

Број
полазника

2

3

Основна обука
запослених из
области заштите
од пожара, у
складу са Законом
о заштити од
пожара („Сл.
гласник РС“,
бр.111/2009 и
20/2015), са
провером знања.

67

11
1

Јединична
цена
(цена за 1
полазника)
без ПДВ-а
4

Износ
ПДВ-а на
јединичну
цену у %

Износ ПДВ-а
на јединичну
цену
у динарима

Укупна
цена
без ПДВ-а

Укупна
цена
са ПДВом

5

6

7 (3x4)

8 (4+6x3)

Рок важења понуде је ___________ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана).
Рок извршења услуге је _________________ (каксимум 30 дана од дана достављања
коначног списка полазника од стране наручиоца).
Место извођења обуке: Београд, Јована Мариновића бр.2
Цена у понуди мора бити исказана у динарима.
У цену су урачунати сви трошкови понуђача/укупан плативи износ понуђачу.
Напомена:
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.
У _____________________

Овлашћено лице понуђача:
м.п.

дана __________________
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ОБРАСЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ
А) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(када понуђач понуду подноси самостално или са подизвођачем)

Назив понуђача
Седиште/адреса понуђача
Особа за контакт
Телефон/мобилни тел.
Факс
Електронска пошта (адреса)
Назив банке
Текући рачун понуђача
Матични број понуђача
Порески идентификациони број

НАПОМЕНА: уписати податке о понуђачу уколико понуду подноси самостално или са
подизвођачем.
Образац по потреби копирати у довољном броју примерака.
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Б. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(када понуђач понуду подноси у заједничкој понуди)

Назив понуђача
Седиште/адреса понуђача
Особа за контакт
Телефон/мобилни тел.
Факс
Електронска пошта (адреса)
Назив банке
Текући рачун понуђача
Матични број понуђача
Порески идентификациони број

НАПОМЕНА: попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, односно
сваки понуђач учесник у заједничкој понуди.
Образац по потреби копирати у довољном броју примерака.
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В. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
(када понуђач понуду подноси са подизвођачем)
Назив подизвођача
Седиште/адреса подизвођача
Особа за контакт
Име и презиме
директора/одговорног лица
Телефон/мобилни тел.
Факс
Електронска пошта (адреса)
Назив банке
Текући рачун подизвођача
Матични број подизвођача
Порески идентификациони број
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач
НАПОМЕНА: попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем.
Попуњени образац доставља понуђач који подноси понуду са подизвођачем и то за
сваког подизвођача кога је навео у понуди, посебно.
Образац по потреби копирати у довољном броју примерака.
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Обр. 4
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12, 14/15) уз понуду прилажем
УКУПАН ИЗНОС
И СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
За јавну набавку слуге основне и посебне обуке запослених из области заштите
од пожара у складу са чланом 53. и 55. Закона о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“,
бр.111/2009 и 20/2015), ЈНМВ 404-22-225/15-11

Р.БР.

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС
БЕЗ ПДВ-а
(динара)

ИЗНОС
ПДВ-а
(динара)

ИЗНОС СА
ПДВ-ом
(динара)

1.
2.
3.
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Напомена:
- трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од Наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН);
- уколико поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на
страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове
дефинисане чланом 88. став 3. ЗЈН;
- образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину
понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен,
потписан и, од стране овлашћеног лица понуђача, печатом оверен образац
трошкова припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио захтев за
накнаду трошкова.

У _____________________

Овлашћено лице понуђача:
м.п.

дана __________________
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Обр. 5
ИЗЈАВA ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласик РС“, бр.124/2012, 14/15)
__________________________________________________________________________
(назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице понуђача
потврђујем
да
сам
понуду
број_________,
од
_______________,
за
Партију/Партије________________________, припремљену на основу позива за
подношење понуде истовремено објављеног дана 03.06.2015. на Порталу Управе за
јавне набавке и на интернет сатраници Наручиоца, за јавну набавку услуге основне и
посебне обуке запослених из области заштите од пожара у складу са чланом 53. и 55.
Закона о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“, бр.111/2009 и 20/2015), ЈНМВ бр. 40422-225/15-11, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

У _____________________

Овлашћено лице понуђача:
м.п.

дана __________________

______________

Напомена:
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако
утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку
јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране
учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Образац копирати у довољном броју примерака.
Конкурсна документација: ЈНМВ 404-22-225/15-11
Страна 34 од 57

Обр. 6
ИЗЈАВA ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗЈН
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
број 124/12, 14/15) изјављујем да сам при састављању понуде за јавну набавку: Услуге
основне и посебне обуке запослених из области заштите од пожара у складу са чланом
53. и 55. Закона о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“, бр.111/2009 и 20/2015), ЈНМВ
бр. 404-22-225/15-11 поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

У _____________________

Овлашћено лице понуђача:
м.п.

дана __________________

______________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Образац копирати у довољном броју примерака.
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8. МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА ПАРТИЈУ 1
НАРУЧИЛАЦ:
Републички фонд за здравствено осигурање
Филијала__________________________________________________________________
Седиште/Адреса:___________________________________________________________
ПИБ__________________________________
МБ___________________________________
Број рачуна____________________________
Датум_________________________________
ИЗВРШИЛАЦ:
Назив_____________________________________________________________________
Седиште/Адреса:___________________________________________________________
ПИБ__________________________________
МБ___________________________________
Број рачуна____________________________, код Банке __________________________
Број понуде____________________________
Датум_________________________________
На основу члана 39. став 6. Закона о јавним набакама („Сл. гласник Рс“, бр.124/12,
14/15), након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, ЈНМВ бр.404-22225/15-11, Наручилац, Филијала/, __________________(назив и седиште), дана,
_______________, издаје

НАРУЏБЕНИЦУ, БРОЈ__________
1.

На основу Одлуке о издавању Наруџбенице, бр.________, од _______
Наручилац Филијала, ______________ (назив и седиште), издаје Наруџбеницу
_________________________(подаци о понуђачу) (у даљем тексту: Извршилац).

2.

Предмет набавке: услуга

3.

Назив услуге и цена:

ПАРТИЈА 1

НАЗИВ УСЛУГЕ

Филијала СУБОТИЦА
24000 Суботица, Трг
слободе 3

Посебна обука - 1 (једног) запосленог са IV степеном
стручне спреме (средња стр. спрема), из области
заштите од пожара и полагање стручног испита, у складу
са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“,
бр.111/2009 и 20/2015).

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

ПДВ у %
ПДВ у динарима
УКУПНО ЦЕНА СА ПДВ-ом
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4.

Рок извршења услуге: у првом планираном термину Извршиоца, у роковима
утврђеним Правилником о посебној обуци и полагању стручног испита из
области заштите од пожара („Сл. гласник РС“, бр.92/2010 и 11/2011).

5.

Место извршења услуге: _____________________________________________.

6.

Рок издавања и достављања рачуна од стране Извршиоца Наручиоцу:
најкасније 5 дана од дана пријема Наруџбенице.

7.

Начин, рок и услов плаћања: 15 дана од дана пријема исправног рачуна, а
најкасније на дан почетка посебне обуке (наставе). Обавезна пратећа
документација уз рачун: Обавештење о месту, дану и часу почетка наставе и
распоред наставе.

8.

Наручилац и Извршилац су сагласни да све евентуалне спорове који настану
током извршења ове услуге реше мирним путем, а уколико до споразума не
дође, сагласни су да је надлежан Привредни суд у Суботици.

Директор/В.Д. директора
_____________________
М.П.

____________________________
Овлашћено лице понуђача
М.П.
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8. МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА ПАРТИЈУ 2
НАРУЧИЛАЦ:
Републички фонд за здравствено осигурање
Филијала__________________________________________________________________
Седиште/Адреса:___________________________________________________________
ПИБ__________________________________
МБ___________________________________
Број рачуна____________________________
Датум_________________________________
ИЗВРШИЛАЦ:
Назив_____________________________________________________________________
Седиште/Адреса:___________________________________________________________
ПИБ__________________________________
МБ___________________________________
Број рачуна____________________________, код Банке___________________________
Број понуде___________________________
Датум________________________________
На основу члана 39. став 6. Закона о јавним набакама („Сл. гласник Рс“, бр.124/12,
14/15), након спроведеног поступка јавна набавке мале вредности ЈНМВ бр.404-22225/15-11, Наручилац, Филијала, ___________(назив и седиште), дана ___________,
издаје

НАРУЏБЕНИЦУ, БРОЈ__________
1.

На основу Одлуке о издавању наруџбенице, бр._______, од ________
Наручилац, Филијала, ___________(назив и седиште), издаје Наруџбеницу
_________________________ (подаци о понуђачу) (у даљем тексту: Извршилац)

2.

Предмет набавке: услуга

3.

Назив услуге и цена:

ПАРТИЈА 2

НАЗИВ УСЛУГЕ

Филијала ПАНЧЕВО
13000 Панчево, В.
Радомира Путника 6

Посебна обука - 1 (једног) запосленог са I степеном
високог образовања, из области заштите од пожара и
полагање стручног испита, у складу са Законом о
заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр.111/2009 и
20/2015).

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

ПДВ у %
ПДВ у динарима
УКУПНО ЦЕНА СА ПДВ-ом
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4.

Рок извршења услуге: у првом планираном термину Извршиоца, у роковима
утврђеним Правилником о посебној обуци и полагању стручног испита из
области заштите од пожара („Сл. гласник РС“, бр.92/2010 и 11/2011).

5.

Место извршења услуге: _____________________________________________.

6.

Рок издавања и достављања рачуна од стране Извршиоца Наручиоцу:
најкасније 5 дана од дана пријема Наруџбенице.

7.

Начин, рок и услов плаћања: 15 дана од дана пријема исправног рачуна, а
најкасније на дан почетка посебне обуке (наставе). Обавезна пратећа
документација уз рачун: Обавештење о месту, дану и часу почетка наставе и
распоред наставе.

8.

Наручилац и Извршилац су сагласни да све евентуалне спорове који настану
током извршења ове услуге реше мирним путем, а уколико до споразума не
дође, сагласни су да је надлежан Привредни суд у Панчеву.

Директор/В.Д. директора
_____________________
М.П.

____________________________
Овлашћено лице понуђача
М.П.
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8. МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА ПАРТИЈУ 3
НАРУЧИЛАЦ:
Републички фонд за здравствено осигурање
Филијала__________________________________________________________________
Седиште/Адреса:___________________________________________________________
ПИБ__________________________________
МБ___________________________________
Број рачуна____________________________
Датум_________________________________
ИЗВРШИЛАЦ:
Назив_____________________________________________________________________
Седиште/Адреса:___________________________________________________________
ПИБ__________________________________
МБ___________________________________
Број рачуна____________________________, код Банке___________________________
Број понуде___________________________
Датум________________________________
На основу члана 39. став 6. Закона о јавним набакама („Сл. гласник Рс“, бр.124/12,
14/15), након спроведеног поступка јавна набавке мале вредности ЈНМВ бр.404-22225/15-11, Наручилац, Филијала, ___________( назив и седиште), дана _________,
издаје

НАРУЏБЕНИЦУ, БРОЈ__________
1.

На основу Одлуке о издавању наруџбенице, бр.________, од _______,
Наручилац Филијала, ___________(назив и седиште), издаје Наруџбеницу
_________________________ (подаци о понуђачу) (у даљем тексту: Извршилац)

2.

Предмет набавке: услуга

3.

Назив услуге и цена:

ПАРТИЈА 3

НАЗИВ УСЛУГЕ

Филијала КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Трг
фонтане 2

Посебна обука - 1 (једног) запосленог са II степеном
високог образовања из области заштите од пожара и
полагање стручног испита, у складу са Законом о
заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр.111/2009 и
20/2015).

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

ПДВ у %
ПДВ у динарима
УКУПНО ЦЕНА СА ПДВ-ом
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4.

Рок извршења услуге: у првом планираном термину Извршиоца, у роковима
утврђеним Правилником о посебној обуци и полагању стручног испита из
области заштите од пожара („Сл. гласник РС“, бр.92/2010 и 11/2011).

5.

Место извршења услуге: _____________________________________________.

6.

Рок издавања и достављања рачуна од стране Извршиоца Наручиоцу:
најкасније 5 дана од дана пријема Наруџбенице.

7.

Начин, рок и услов плаћања: 15 дана од дана пријема исправног рачуна, а
најкасније на дан почетка посебне обуке (наставе). Обавезна пратећа
документација уз рачун: Обавештење о месту, дану и часу почетка наставе и
распоред наставе.

8.

Наручилац и Извршилац су сагласни да све евентуалне спорове који настану
током извршења ове услуге реше мирним путем, а уколико до споразума не
дође, сагласни су да је надлежан Привредни суд у Краљеву.

Директор/В.Д. директора
_____________________

М.П.

____________________________
Овлашћено лице понуђача
М.П.
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8. МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА ПАРТИЈУ 4
НАРУЧИЛАЦ:
Републички фонд за здравствено осигурање
Филијала__________________________________________________________________
Седиште/Адреса:___________________________________________________________
ПИБ__________________________________
МБ___________________________________
Број рачуна____________________________
Датум_________________________________
ИЗВРШИЛАЦ:
Назив_____________________________________________________________________
Седиште/Адреса:___________________________________________________________
ПИБ__________________________________
МБ___________________________________
Број рачуна____________________________, код Банке___________________________
Број понуде____________________________
Датум_________________________________
На основу члана 39. став 6. Закона о јавним набакама („Сл. гласник Рс“, бр.124/12,
14/15), након спроведеног поступка јавна набавке мале вредности ЈНМВ бр.404-22225/15-11, Наручилац, Филијала___________(назив и седиште), дана _______, издаје

НАРУЏБЕНИЦУ, БРОЈ__________
1.

На основу Одлуке о издавању наруџбенице, бр._____________, од
__________, Наручилац Филијала, ___________(назив и седиште), издаје
Наруџбеницу _________________________(подаци о понуђачу) (у даљем тексту:
Извршилац).

2.

Предмет набавке: услуга

3.

Назив услуге и цена:

ПАРТИЈА 4

НАЗИВ УСЛУГЕ

Филијала ПРОКУПЉЕ
18400 Прокупље, 21.
српске дивизије 49

Посебна обука - 1 (једног) запосленог са II степеном
високог образовања из области заштите од пожара и
плагање стручног испита, у складу са Законом о заштити
од пожара („Сл. гласник РС“, бр.111/2009 и 20/2015)

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

ПДВ у %
ПДВ у динарима
УКУПНО ЦЕНА СА ПДВ-ом
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4.

Рок извршења услуге: у првом планираном термину Извршиоца, у роковима
утврђеним Правилником о посебној обуци и полагању стручног испита из
области заштите од пожара („Сл. гласник РС“, бр.92/2010 и 11/2011).

5.

Место извршења услуге: _____________________________________________.

6.

Рок издавања и достављања рачуна од стране Извршиоца Наручиоцу:
најкасније 5 дана од дана пријема Наруџбенице.

7.

Начин, рок и услов плаћања: 15 дана од дана пријема исправног рачуна, а
најкасније на дан почетка посебне обуке (наставе). Обавезна пратећа
документација уз рачун: Обавештење о месту, дану и часу почетка наставе и
распоред наставе.

8.

Наручилац и Извршилац су сагласни да све евентуалне спорове који настану
током извршења ове услуге реше мирним путем, а уколико до споразума не
дође, сагласни су да је надлежан Привредни суд у Нишу.

Директор/В.Д. директора
_____________________

М.П.

____________________________
Овлашћено лице понуђача
М.П.
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8. МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА ПАРТИЈУ 5
НАРУЧИЛАЦ:
Републички фонд за здравствено осигурање
Филијала__________________________________________________________________
Седиште/Адреса:___________________________________________________________
ПИБ__________________________________
МБ___________________________________
Број рачуна____________________________
Датум_________________________________
ИЗВРШИЛАЦ:
Назив_____________________________________________________________________
Седиште/Адреса:___________________________________________________________
ПИБ__________________________________
МБ___________________________________
Број рачуна____________________________, код Банке___________________________
Број__________________________________
Датум понуде__________________________
На основу члана 39. став 6. Закона о јавним набакама („Сл. гласник Рс“, бр.124/12,
14/15), након спроведеног поступка јавна набавке мале вредности ЈНМВ бр.404-22225/15-11, Наручилац, Филијала, ___________( назив и седиште), дана________, издаје

НАРУЏБЕНИЦУ, БРОЈ__________

1.

На основу Одлуке о издавању наруџбенице, бр._________, од _______,
Наручилац Филијала, ___________(назив и седиште), издаје Наруџбеницу
_________________________ (подаци о понуђачу) (у даљем тексту: Извршилац).

2.

Предмет набавке: услуга

3.

Назив услуге и цена:

ПАРТИЈА 5

НАЗИВ УСЛУГЕ

Филијала ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, 11.
октобра 25

Посебна обука - 1 (једног) запосленог са IV степеном
стручне спреме (средња стр. спрема) из области заштите
од пожара и полагање стручног испита, у складу са
Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“,
бр.111/2009 и 20/2015).

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

ПДВ у %
ПДВ у динарима
УКУПНО ЦЕНА СА ПДВ-ом
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4.

Рок извршења услуге: у првом планираном термину Извршиоца, у роковима
утврђеним Правилником о посебној обуци и полагању стручног испита из
области заштите од пожара („Сл. гласник РС“, бр.92/2010 и 11/2011).

5.

Место извршења услуге: _____________________________________________.

6.

Рок издавања и достављања рачуна од стране Извршиоца Наручиоцу:
најкасније 5 дана од дана пријема Наруџбенице.

7.

Начин, рок и услов плаћања: 15 дана од дана пријема исправног рачуна, а
најкасније на дан почетка посебне обуке (наставе). Обавезна пратећа
документација уз рачун: Обавештење о месту, дану и часу почетка наставе и
распоред наставе.

8.

Наручилац и Извршилац су сагласни да све евентуалне спорове који настану
током извршења ове услуге реше мирним путем, а уколико до споразума не
дође, сагласни су да је надлежан Привредни суд у Лесковцу.

Директор/В.Д. директора
_____________________

М.П.

____________________________
Овлашћено лице понуђача
М.П.
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8. МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА ПАРТИЈУ 6
НАРУЧИЛАЦ:
Републички фонд за здравствено осигурање
Филијала__________________________________________________________________
Седиште/Адреса:___________________________________________________________
ПИБ___________________________________
МБ____________________________________
Број рачуна_____________________________
Датум__________________________________
ИЗВРШИЛАЦ:
Назив_____________________________________________________________________
Седиште/Адреса:___________________________________________________________
ПИБ___________________________________
МБ____________________________________
Број рачуна_____________________________, код Банке__________________________
Број понуде____________________________
Датум_________________________________
На основу члана 39. став 6. Закона о јавним набакама („Сл. гласник Рс“, бр.124/12,
14/15), након спроведеног поступка јавна набавке мале вредности ЈНМВ бр.404-22225/15-11, Наручилац, Филијала, ___________( назив и седиште), дана________, издаје

НАРУЏБЕНИЦУ, БРОЈ__________
1.

На основу Одлуке о издавању наруџбенице, бр.__________, од ________,
Наручилац Филијала, ___________(назив и седиште), издаје Наруџбеницу
_________________________ (подаци о понуђачу) (у даљем тексту: Извршилац).

2.

Предмет набавке: услуга

3.

Назив услуге и цена:

ПАРТИЈА 6

НАЗИВ УСЛУГЕ

Филијала
К.МИТРОВИЦА
38000 К. Митровица,
Бубе Михајловића 1

Посебна обука - 1 (једног) запосленог са II степеном
високог образовања из области заштите од пожара и
полагање стручног испита, у складу са Законом о
заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр.111/2009 и
20/2015).

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

ПДВ у %
ПДВ у динарима
УКУПНО ЦЕНА СА ПДВ-ом
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4.

Рок извршења услуге: у првом планираном термину Извршиоца, у роковима
утврђеним Правилником о посебној обуци и полагању стручног испита из
области заштите од пожара („Сл. гласник РС“, бр.92/2010 и 11/2011).

5.

Место извршења услуге: _____________________________________________.

6.

Рок издавања и достављања рачуна од стране Извршиоца Наручиоцу:
најкасније 5 дана од дана пријема Наруџбенице.

7.

Начин, рок и услов плаћања: 15 дана од дана пријема исправног рачуна, а
најкасније на дан почетка посебне обуке (наставе). Обавезна пратећа
документација уз рачун: Обавештење о месту, дану и часу почетка наставе и
распоред наставе.

8.

Наручилац и Извршилац су сагласни да све евентуалне спорове који настану
током извршења ове услуге реше мирним путем, а уколико до споразума не
дође, сагласни су да је надлежан Привредни суд у Краљеву.

Директор/В.Д. директора
_____________________

М.П.

____________________________
Овлашћено лице понуђача
М.П.
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8. МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА ПАРТИЈУ 7
НАРУЧИЛАЦ:
Републички фонд за здравствено осигурање
Филијала__________________________________________________________________
СедиштеАдреса:___________________________________________________________
ПИБ__________________________________
МБ___________________________________
Број рачуна____________________________
Датум_________________________________
ИЗВРШИЛАЦ:
Назив_____________________________________________________________________
Седиште/Адреса:___________________________________________________________
ПИБ__________________________________
МБ___________________________________
Број рачуна____________________________, код Банке___________________________
Број понуде____________________________
Датум_________________________________
На основу члана 39. став 6. Закона о јавним набакама („Сл. гласник Рс“, бр.124/12,
14/15), након спроведеног поступка јавна набавке мале вредности ЈНМВ бр.404-22225/15-11, Наручилац, Филијала, ___________(назив и седиште), дана ________, издаје

НАРУЏБЕНИЦУ, БРОЈ__________
1.

На основу Одлуке о издавању наруџбенице, бр.________, од ________,
Наручилац Филијала, ___________(назив и седиште), издаје Наруџбеницу
_________________________ (подаци о понуђачу) (у даљем тексту: Извршилац.

2.

Предмет набавке: услуга

3.

Назив услуге и цена:

ПАРТИЈА 7
Филијала
ГРАЧАНИЦАПРИШТИНА
38205
Грачаница,
Падалиште бб

НАЗИВ УСЛУГЕ

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

Посебна обука - 1 (једног) запосленог са IV степеном
стручне спреме (средња стр. спрема) из области заштите
од пожара и полагање стручног испита, у складу са
Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“,
бр.111/2009 и 20/2015).

ПДВ у %
ПДВ у динарима
УКУПНО ЦЕНА СА ПДВ-ом
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4.

Рок извршења услуге: у првом планираном термину Извршиоца, у роковима
утврђеним Правилником о посебној обуци и полагању стручног испита из
области заштите од пожара („Сл. гласник РС“, бр.92/2010 и 11/2011).

5.

Место извршења услуге: _____________________________________________.

6.

Рок издавања и достављања рачуна од стране Извршиоца: најкасније 5 дана
од дана пријема Наруџбенице.

7.

Начин, рок и услов плаћања: 15 дана од дана пријема исправног рачуна, а
најкасније на дан почетка посебне обуке (наставе). Обавезна пратећа
документација уз рачун: Обавештење о месту, дану и часу почетка наставе и
распоред наставе.

8.

Наручилац и Извршилац су сагласни да све евентуалне спорове који настану
током извршења ове услуге реше мирним путем, а уколико до споразума не
дође, сагласни су да је надлежан Привредни суд у Краљеву.

Директор/В.Д. директора
_____________________

М.П.

____________________________
Овлашћено лице понуђача
М.П.
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8. МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА ПАРТИЈУ 8
НАРУЧИЛАЦ:
Републички фонд за здравствено осигурање
Филијала__________________________________________________________________
Седиште/Адреса:___________________________________________________________
ПИБ__________________________________
МБ___________________________________
Број рачуна____________________________
Датум_________________________________
ИЗВРШИЛАЦ:
Назив_____________________________________________________________________
Седиште__________________________________________________________________
ПИБ______________________________________________________________________
МБ___________________________________
Адреса:_______________________________
Број рачуна____________________________, код Банке __________________________
Број понуде____________________________
Датум_________________________________
На основу члана 39. став 6. Закона о јавним набакама („Сл. гласник Рс“, бр.124/12,
14/15), након спроведеног поступка јавна набавке мале вредности ЈНМВ бр.404-22225/15-11, Наручилац, Филијала, ___________ (назив и седиште), дана ________,
издаје

НАРУЏБЕНИЦУ, БРОЈ__________
1.

На основу Одлуке о издавању наруџбенице, бр._________, од ________,
Наручилац Филијала, ___________(назив и седиште), издаје Наруџбеницу
_________________________ (подаци о понуђачу) (у даљем тексту: Извршилац).

2.

Предмет набавке: услуга

3.

Назив услуге и цена:

ПАРТИЈА 8
Филијала ГЊИЛАНЕ
38250 Гњилане

НАЗИВ УСЛУГЕ

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

Посебна обука - 1 (једног) запосленог са II степеном
високог образовања из области заштите од пожара и
полагање астручног испита, у складу са Законом о
заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр.111/2009 и
20/2015).

ПДВ у %
ПДВ у динарима
УКУПНО ЦЕНА СА ПДВ-ом
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4.

Рок извршења услуге: у првом планираном термину Извршиоца, у роковима
утврђеним Правилником о посебној обуци и полагању стручног испита из
области заштите од пожара („Сл. гласник РС“, бр.92/2010 и 11/2011).

5.

Место извршења услуге: _____________________________________________.

6.

Рок издавања и достављања рачуна од стране Извршиоца Наручиоцу:
најкасније 5 дана од дана пријема Наруџбенице.

7.

Начин, рок и услов плаћања: 15 дана од дана пријема исправног рачуна, а
најкасније на дан почетка посебне обуке (наставе). Обавезна пратећа
документација уз рачун: Обавештење о месту, дану и часу почетка наставе и
распоред наставе.

8.

Наручилац и Извршилац су сагласни да све евентуалне спорове који настану
током извршења ове услуге реше мирним путем, а уколико до споразума не
дође, сагласни су да је надлежан Привредни суд у Краљеву.

Директор/В.Д. директора
_____________________

М.П.

____________________________
Овлашћено лице понуђача
М.П.
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8. МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА ПАРТИЈУ 9
НАРУЧИЛАЦ:
Републички фонд за здравствено осигурање
Филијала__________________________________________________________________
Седиште/Адреса:___________________________________________________________
ПИБ__________________________________
МБ___________________________________
Број рачуна____________________________
Датум_________________________________
ИЗВРШИЛАЦ:
Назив_____________________________________________________________________
Седиште/Адреса:___________________________________________________________
ПИБ__________________________________
МБ___________________________________
Број рачуна____________________________, код Банке___________________________
Број понуде____________________________
Датум_________________________________
На основу члана 39. став 6. Закона о јавним набакама („Сл. гласник Рс“, бр.124/12,
14/15), након спроведеног поступка јавна набавке мале вредности ЈНМВ бр.404-22225/15-11, Наручилац, Филијала, ___________(назив и седиште), дана _________,
издаје

НАРУЏБЕНИЦУ, БРОЈ__________
1.

На основу Одлуке о издавању наруџбенице, бр.__________, од ________,
Наручилац Филијала, ___________(назив и седиштеседиште), издаје
Наруџбеницу _________________________ (подаци о понуђачу) (у дањем тексту
Извршилац).

2.

Предмет набавке: услуга

3.

Назив услуге и цена:

ПАРТИЈА 9
Филијала
НОВИ
ПАЗАР
36300
Н.
Пазар, 28. новембра
120

НАЗИВ УСЛУГЕ
Посебна обука - 1
високог образовања
полагање стручног
заштити од пожара
20/2015)

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

(једног) запосленог са I степеном
из области заштите од пожара и
испита, у складу са Законом о
(„Сл. гласник РС“, бр.111/2009 и

ПДВ у %
ПДВ у динарима
УКУПНО ЦЕНА СА ПДВ-ом
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4.

Рок извршења услуге: у првом планираном термину Извршиоца, у роковима
утврђеним Правилником о посебној обуци и полагању стручног испита из
области заштите од пожара („Сл. гласник РС“, бр.92/2010 и 11/2011).

5.

Место извршења услуге: _____________________________________________.

6.

Рок издавања и достављања рачуна од стране Извршиоца Наручиоцу:
најкасније 5 дана од дана пријема Наруџбенице.

7.

Начин, рок и услов плаћања: 15 дана од дана пријема исправног рачуна, а
најкасније на дан почетка посебне обуке (наставе). Обавезна пратећа
документација уз рачун: Обавештење о месту, дану и часу почетка наставе и
распоред наставе.

8.

Наручилац и Извршилац су сагласни да све евентуалне спорове који настану
током извршења ове услуге реше мирним путем, а уколико до споразума не
дође, сагласни су да је надлежан Привредни суд у Краљеву.

Директор/В.Д. директора
_____________________
М.П.

____________________________
Овлашћено лице понуђача
М.П.
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8. МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА ПАРТИЈУ 10
НАРУЧИЛАЦ:
Републички фонд за здравствено осигурање
Покрајински фонд___________________________________________________________
Седиште/Адреса:___________________________________________________________
ПИБ__________________________________
МБ___________________________________
Број рачуна____________________________
Датум_________________________________
ИЗВРШИЛАЦ:
Назив_____________________________________________________________________
Седиште/Адреса:___________________________________________________________
ПИБ__________________________________
МБ___________________________________
Број рачуна____________________________, код Банке___________________________
Број понуде____________________________
Датум_________________________________
На основу члана 39. став 6. Закона о јавним набакама („Сл. гласник Рс“, бр.124/12,
14/15), након спроведеног поступка јавна набавке мале вредности ЈНМВ бр.404-22225/15-11, Наручилац, Покрајински финд, ___________(назив и седиште), дана
________, издаје

НАРУЏБЕНИЦУ, БРОЈ__________
1.

На основу Одлуке о издавању наруџбенице, бр.____________, од __________,
Наручилац Покрајински фонд, ___________(назив и седиште), издаје
Наруџбеницу _________________________ (подаци о понуђачу) (у даљем
тексту: Извршилац).

2.

Предмет набавке: услуга

3.

Назив услуге и цена:

ПАРТИЈА 10

НАЗИВ УСЛУГЕ

ПОКРАЈИНСКИ ФОНД
21000 Н. Сад, Житни
трг 3

Посебна обука - 1 (једног) запосленог са IV степеном
стручне спреме (средња стр. спрема) из области заштите
од пожара и полагање стручног испита, у складу са
Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“,
бр.111/2009 и 20/2015).

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

ПДВ у %
ПДВ у динарима
УКУПНО ЦЕНА СА ПДВ-ом
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4.

Рок извршења услуге: у првом планираном термину Извршиоца, у роковима
утврђеним Правилником о посебној обуци и полагању стручног испита из
области заштите од пожара („Сл. гласник РС“, бр.92/2010 и 11/2011).

5.

Место извршења услуге: _____________________________________________.

6.

Рок издавања и достављања рачуна од стране Извршиоца Наручиоцу:
најкасније 5 дана од дана пријема Наруџбенице.

7.

Начин, рок и услов плаћања: 15 дана од дана пријема исправног рачуна, а
најкасније на дан почетка посебне обуке (наставе). Обавезна пратећа
документација уз рачун: Обавештење о месту, дану и часу почетка наставе и
распоред наставе.

8.

Наручилац и Извршилац су сагласни да све евентуалне спорове који настану
током извршења ове услуге реше мирним путем, а уколико до споразума не
дође, сагласни су да је надлежан Привредни суд у Новом Саду.

Директор/В.Д. директора
_____________________

М.П.

____________________________
Овлашћено лице понуђача
М.П.
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8. МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА ПАРТИЈУ 11
НАРУЧИЛАЦ:
Републички фонд за здравствено осигурање
Дирекција РФЗО____________________________________________________________
Седиште/Адреса:___________________________________________________________
ПИБ__________________________________
МБ___________________________________
Број рачуна____________________________
Датум_________________________________
ИЗВРШИЛАЦ:
Назив_____________________________________________________________________
Седиште/Адреса:___________________________________________________________
ПИБ__________________________________
МБ___________________________________
Број рачуна____________________________, код Банке___________________________
Број понуде____________________________
Датум_________________________________
На основу члана 39. став 6. Закона о јавним набакама („Сл. гласник Рс“, бр.124/12,
14/15), након спроведеног поступка јавна набавке мале вредности ЈНМВ бр.404-22225/15-11, Наручилац, Дирекција РФЗО, ___________(седиште), дана _______, издаје

НАРУЏБЕНИЦУ, БРОЈ__________
1.

На основу Одлуке о издавању наруџбенице, бр._________, од _______,
Наручилац Дирекција РФЗО, ___________(седиште), издаје Наруџбеницу
_________________________ (подаци о понуђачу) (у даљем тексту: Извршилац).

2.

Предмет набавке: услуга

3.

Назив услуге и цена:

ПАРТИЈА

НАЗИВ УСЛУГЕ

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

ДИРЕКЦИЈА
РФЗО
11040 Београд, Јована
Мариновића 2

Основна обука за 67 запослених, из области заштите од
пожара, са провером знања, у складу са Законом о
заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр.111/2009 и
20/2015).

УКУПНО ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
ПДВ у %
ПДВ у динарима
УКУПНО ЦЕНА СА ПДВ-ом
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4.

Рок извршења услуге: у року од ________ дана (максимум 30 дана) од дана
достављања коначног списка полазника Извршиоцу, од стране Наручиоца.

5.

Место извршења услуге: у седишту Наручиоца, Београд, Јована Мариновића 2.

6.

Рок издавања и достављања рачуна од стране Извршиоца Наручиоцу:
најкасније 5 дана од дана пријема Наруџбенице.

7.

Начин, рок и услов плаћања: 15 дана од дана пријема исправног рачуна.
Обавезна пратећа документација уз рачун: Записник о извршеној обуци и
провери знања из области заштите од пожара.

8.

Наручилац и Извршилац су сагласни да све евентуалне спорове који настану
током извршења ове услуге реше мирним путем, а уколико до споразума не
дође, сагласни су да је надлежан Привредни суд у Београду.

Директор/В.Д. директора
_____________________

М.П.

____________________________
Овлашћено лице понуђача
М.П.
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