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На основу члана 39. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени. гласник РС” бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке број 2552 од 28.04.2020.године и Решења о 

именовању комисије за спровођење поступка јавне набавке број 2553 од 

28.04.2020.године, припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности – набавка ДОБРА- 

 –Набавка ХТЗ опреме  

ЈН број  12/2020 

 
 Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

1. Општи подаци о јавној набавци 3 

2. 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова 

или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, 

рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне 
услуге и слично 

3 

3. Техничка документација и планови 14 

4. 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона  и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова. 
15 

5. Критеријуми за доделу уговора 18 

6. 

Обрасци који чине саставни део понуде  19 

1. Образац понуде 20 

2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 24 

3. Образац трошкова припреме понуде 26 

4. Образац изјаве о независној понуди 27 

5. Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих 

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

животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде 

28 

6. Образац изјаве о испуњењу услова из члана 75. и 76. Закона-за понуђача 

и члана групе понуђача 
29 

6.1. Образац изјаве о испуњењу услова из члана 75. и 76. Закона-за 
подизвођача (ако се понуда подноси са подизвођачем) 

30 

7.  Образац модел уговора 31  

8. Упутство понуђачима како да сачине понуду 36  

 

 

Напомена: 

Обавезно пре састављања понуде за предметну набавку проверити да ли на Порталу јавних 

набавки или интернет страници наручиоца постоје Измене и допуне конкурсне документације, 

као и да ли постоји Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (у складу са чл. 63. 

ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/1 
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ПОГЛАВЉЕ 1 -ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1) ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Предмет јавне набавке број 12/2020  су добра и то „ Набавка  ХТЗ опреме“ за потребе 
наручиоца у 2020.години. 

Назив и ознака из општег речника набавке је: 

ОРН:  18100000-Радна одећа, специјална радна одећа и прибор 
ОРН:  18110000–Радна одећа, 

ОРН:  18141000–Радне рукавице, 

ОРН:  18143000–Заштитна опрема, 
ОРН:  18831000–Обућа са заштитном металном капом. 

 

Спецификација ХТЗ опреме ( радне и заштитне одеће и опреме) дата је у поглављу 2 у делу 

техничке карактеристике (спецификације) предметних добара. 

 

2) ОПИС ПАРТИЈА     

Јавна набавка није обликована по партијама. 
 

ПОГЛАВЉЕ 2 -ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ НАБАВКЕ

  
 

Спецификације које мора поседовати ХТЗ опрема су следеће: 
 

1. Одело пилот, диолен       

Радно одело се састоји од блузе и панталона са пластроном. 

Блуза је равног кроја, дужине до бокова и има класичну крагну. Целом дужином се 

затвара пластичним спиралним рајсфершлусом. На прсном делу блузе су нашивени 

џепови, са прорезима у горњем делу, који се затварају пластичним спиралним 

рајсфершлусом. Сваком оделу су нашивене рефлектујуће траке  на прсном и леђном 

делу блузе. У доњем делу блуза има 2 косо усечена џепа са нашивеним џеп лајснама. 

Блуза има нашивен појас у који је бочно убачена еластична трака. Рукави блузе су 

углављени и имају манжетну у коју је убачена еластична трака. 

Панталоне су равног кроја са пластроном на предњој страни и повишеним струком са 

трегерима на задњој страни. У трегере је у задњем делу убачена еластична трака, а са 

пластроном су спојени пластичним шналама. На пластрону панталона је нашивен џеп 

са прорезом, у горњем делу, који се затвара пластичним спиралним рајсфершлусом. На 

панталонама су нашивене  рефлектујуће  траке  на доњем делу ногавице, испод колена,  

спреда  и позади. Панталоне имају појас у чији задњи део је целом ширином, убачена 

еластична трака. Шлиц панталона је са преклопом и затвара се помоћу  рајсфершлуса. 

Бочно са леве стране, панталоне  се  копчају  помоћу 2  дугмета.  Испод  појаса  

панталоне  имају  нашивене  џепове. На  задњем, десном, делу панталона, испод појаса 

нашивен је џеп.                                                                

На блузи, на леђима у раменом  појасу  одштампати  лого предузећа, као и на предњем 

левом џепу. На паталонама, на средњем џепу ( на грудима) такође  одштампати лого 

предузећа. 

Тканина од које се израђује одело: 

Ергономска својства и обележавање према стандардима СРПС ЕН 13688 или 

одговарајућим. Материјал: 67% ПЕС -33% памук 240 г/м2, скупљање по ширини до 1% 
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и дужини до 2% при прању на 60Ц, густина нити по основи мин.51 ж/цм, по потки мин. 

41 ж/цм; прекидна сила по основи мин.121даН, по потки мин.50даН; прекидно 

издужење по основи мин.13%, по потки мин.14%. По општем захтеву стандарда СРПС 

ЕН ИСО 13688:2015 или одговарајућим мора се држати нешкодљивости материјала 

при чему боје које ослобађају канцерогене амине не смеју бити детектоване и њихова 

вредност мора бити мања од 0,01мг/кг . Да би материјал био нешкодљив пХ вредност 

воденог екстракта текстила мора бити већа од 3,5 и мања од 9,5.    

Доставити уз понуду: Извештај о испитивању  тканине од које се израђује одело издат 

од акредитоване лабораторије са територије Србије да су испуњени услови из техничке 

спецификације. Декларација произвођача. Упутство за употребу, одржавање и 

складиштење. 

Величине:  С, М, Л, XЛ,  XXЛ,  3XЛ 

КОЛИЧИНА………………………………………   110 комада 

 

2.  Одело пилот, памук 

Радно одело се састоји од блузе и панталона са пластроном. 

Блуза је равног кроја, дужине до бокова и има класичну крагну. Целом дужином се 

затвара пластичним спиралним рајсфершлусом. На прсном делу блузе су нашивени 

џепови, са прорезима у горњем делу, који се затварају пластичним спиралним 

рајсфершлусом. Сваком оделу су нашивене рефлектујуће траке  на прсном и леђном 

делу блузе. У доњем делу блуза има 2 косо усечена џепа са нашивеним џеп лајснама. 

Блуза има нашивен појас у који је бочно убачена еластична трака. Рукави блузе су 

углављени и имају манжетну у коју је убачена еластична трака. 

Панталоне су равног кроја са пластроном на предњој страни и повишеним струком са 

трегерима на задњој страни. У трегере је у задњем делу убачена еластична трака, а са 

пластроном су спојени пластичним шналама. На пластрону панталона је нашивен џеп 

са прорезом, у горњем делу, који се затвара пластичним спиралним рајсфершлусом. На 

панталонама су нашивене рефлектујуће траке на доњем делу ногавице. Панталоне 

имају појас у чији задњи део је целом ширином, убачена еластична трака. Шлиц 

панталона је са преклопом и затвара се помоћу рајсфешлуса. 

Бочно са леве стране, панталоне се копчају помоћу 2 дугмета. Испод појаса панталоне 

имају нашивене џепове. На задњем, десном, делу панталона, испод појаса нашивен је 

џеп. 

Тканина од које се израђује одело: 

Ергономска својства и обележавање према стандардима СРПС ЕН 13688 или 

одговарајућим. Материјал: 100% памук 265 г/м2, скупљање по ширини и дужини до 

2% при прању на 60Ц, густина нити по основи мин.40 ж/цм, по потки мин. 19 ж/цм; 

прекидна сила по основи мин.99даН, по потки мин.54даН; прекидно издужење по 

основи мин.8%, по потки мин.6%. По општем захтеву стандарда СРПС ЕН ИСО 

13688:2015 или одговарајућим мора се држати нешкодљивости материјала при чему 

боје које ослобађају канцерогене амине не смеју бити детектоване и њихова вредност 

мора бити мања од 0,01мг/кг .Да би материјал био нешкодљив пХ вредност воденог 

екстракта текстила мора бити већа од 3,5 и мања од 9,5.    

Доставити уз понуду: Извештај о испитивању тканине од које се израђује одело  издат 

од акредитоване лабораторије са територије Србије да су испуњени услови из техничке 

спецификације. Декларација произвођача.Упутство за употребу, одржавање и 

складиштење.  

Величине:  XЛ,  XXЛ,  3XЛ 

КОЛИЧИНА………………………………………   4 комада 
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3.  Уложак за пилот одело    

Дводелни уложак за одело је израђен од штепане  поставе и пуњен кофлином. Састоји 

се од блузе и панталона. Блуза је равног кроја  са В изрезом. Целом дужином се затвара  

пластичним рајсфершлусом. Рукави блузе су углављени и завршавају се порубом у 

који је убачена еластична трака. 

Са унутрашње стране панталона у пределу струка нашивена је еластична трака. 

Ногавице панталона се заврашвају порубом у који је убачена еластична трака. Шлиц 

панталона је  са преклопом. 

Површинска маса: 

Постава: 50-70 гр/м2  

Блокада:10-20 гр/м2 

Кофлин:150-170 гр/м2 

Постава:50-70 гр/м2  

Доставити уз понуду: Извештај о контролисању издат од акредитоване установе са 

територије Србије, упутство за одржавање. 

Величине:  С, М, Л, XЛ,  XXЛ,  3XЛ 

КОЛИЧИНА………………………………………   81 комад 

 

4.  Плитке заштитне ципеле       

Израђене у складу са стандардом СРПС ЕН ИСО 20345  С3 СРЦ или одговарајући 

Лице: природна говеђа, хидрофобирана 

Дебљина коже: од 1,8- 2 мм 

Постава: 100 % полиестер, антибактеријска  

Крагна: вештачка кожа са уграђеним сунђером и флуо траком у области пете ради 

боље видљивости. 

Језик:од вештачке коже са уметнутим сунђером, постављен затворене жаба форме,  

Уложна табаница: анатомска одстрањива 

Заштита прстију: композитна капна 

Отпорност према удару: 200 Ј 

Отпорност према сабијању изнад 15 кН 

Уложак против пробијања: неметални 

Отпорност према пробијању изнад 1100 Н 

Отпорност целе обуће према води мин. 60 минута 

Ђон са крампонима двокомпонентни ПУ 100% повишен у предњем делу, профилисан у 

циљу спречавања проклизавања, са шок апсорбером у пети, антистатик 

Отпорност према течним горивима 

Отпорност на разблажене киселине и воду:отпоран  

Везивање: помоћу 4 пара рингли и пертле 

Начин израде: бризгана обућа. 

Доставити уз понуду: Извештај о испититивању издат од акредитоване установе са 

територије Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом,сертификат о 

прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије,технички лист 

производа, упутство употребу и одржавање. 

Величине: 36-48 

КОЛИЧИНА………………………………………   25 Пари 
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5.  Дубоке заштитне ципеле   

Израђене у складу са стандардом СРПС ЕН ИСО 20345 СРЦ С3 или одговарајући 

Лице: природна говеђа, водоодбојна црне боје 

Дебљина коже: од 1,7- 1,9 мм 

Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса  

Постава: антибактеријска, синтетичка плетенина која пропушта ваздух 

Крагна:вештачка кожа са уграђеним сунђером и флуо траком у области пете ради боље 

видљивости. 

Језик:од вештачке коже са уметнутим сунђером, постављен затворене жаба форме,  

Уложна табаница: анатомска одстрањива синтетичка плетенина на ПУ подлози 

Заштита прстију: неметална композитна капна 

Отпорност према удару: 200 Ј 

Отпорност према сабијању изнад 15 кН 

Табаница против пробијања неметални-параамидни 

Отпорност према пробијању изнад  1100 Н 

Отпорност целе обуће према води мин 60 минута 

Ђон са крампонима двокомпонентни ПУ 100% повишен у предњем делу, профилисан у 

циљу спречавања проклизавања, са шок апсорбером у пети, антистатик, отпорност 

према течним горивима 

Везивање:помоћу 4 пара рингли и пертле, и 1пара хакни за брзо копчање и 

откопчавање на спољној страни. 

Начин израде: бризгана обућа.  

Доставити уз понуду: Извештај о испититивању издат од акредитоване установе са 

територије Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, сертификат 

о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије, технички лист  

производа, упутство употребу и одржавање. 

Величине:  37-48 

КОЛИЧИНА………………………………………   95 Пари 

 

6.  Заштитне рукавице  са дебљим наносом  латекса    

Израђене у складу са стандардом СРПС  ЕН 388, ниво заштите мин. 3131х. или 

одговарајући 

Памучне рукавице са дебљим слојем природног латекса са храпавом противклизном 

површином на длану и прстима, повећану могућност апсорпције зноја и еластичну 

манжетну. 

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са 

територије Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички 

лист производа, упутство  за употребу и  одржавање. 

Величина: 10,5 

КОЛИЧИНА………………………………………   100 Пари 

 

7. Заштитне рукавице  са тањим наносом  латекса     

Израђене у складу са стандардом:СРПС ЕН 388 ниво заштите минимум  2121х или 

одговарајући                                                     

Памучне рукавице мочене у природни латекс са храпавом противклизном  површином 

на длану и прстима, повећану могућност апсорпције зноја и еластичну манжетну. 

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са 

територије Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички 

лист производа, упутство  за употребу и  одржавање. 
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Величина:  10,5 

КОЛИЧИНА………………………………………   100 Пари 

 

8. Рукавице комбиноване        

Израђене у складу са стандардом  СРПС ЕН 388, ниво заштите минимум 4х44б. или 

одговарајући.                  

Комбиноване рукавице са пет прстију, типа морнар, од говеђег шпалта и памучне 

тканине. Додатно су ојачане, са доње стране рукавице на длану, кажипрсту и палцу, 

као и са горње стране на кажипрсту.   Имају круту манжетну, дужине минимум  7 цм.  

Изнутра имају памучну поставу на длану. 

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са 

територије Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички 

лист производа, упутство  за употребу и  одржавање. 

Величина : 9-11 

КОЛИЧИНА………………………………………   20 Пари 

 

9. Рукавице нитрилне  

Израђене по СРПС ЕН 388, ниво заштите минимум 4221. или одговарајући 

Мочене рукавице у нитрил, дужине 240-270 мм. Рукавица отпорна на абразивне 

материјале.   

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са 

територије Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички 

лист производа, упутство  за употребу и  одржавање. 

Величина: 10 

КОЛИЧИНА………………………………………   40 Пари 

 

10.  Заштитне ПВЦ рукавице     

Израђене у складу са стандардом  СРПС  ЕН 388, ниво заштите мин  4111х. или 

одговарајући 

Рукавице су израђене од ПВЦ материјала на памучној подлози, дужине 34-36 цм. 

Рукавице служе за рад са хемијским и уљним материјалима. 

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са 

територије Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички 

лист производа, упутство  за употребу и  одржавање. 

Величина : 10 

КОЛИЧИНА………………………………………   10 Пари 

 

11.  Заштитне кожне рукавице                                                                           

Израђене у складу са стандардом СРПС ЕН 388  ниво заштите  минимум 2121х. или 

одговарајући 

Кожне рукавице од говеђе коже, дебљине 1,1-1,5 мм .Рукавица са пет прстију и палцем 

на длану, са манжетнама, текстилна постава на длану. 

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са 

територије Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички 

лист производа, упутство  за употребу и  одржавање. 

Величина:  9-11 

КОЛИЧИНА………………………………………   10 Пари 
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12. Заштитне варилачке рукавице   

Израђене у складу састандардима: 

СРПС ЕН 12477; СРПС ЕН 388 ниво заштите  мин 3133; СРПС ЕН 407 ниво заштите 

мин 312x3x или одговарајући 

Рукавица израђена од  говеђе коже, шивене кевлар  концем  и  са  памучном  поставом, 

дужине 34-36 цм. 

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са 

територије Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички 

лист производа, упутство  за употребу. 

Величина: 11 

КОЛИЧИНА………………………………………   6 Пари 

 

13. Заштитне бешавне рукавице         

Израђене у складу са стандардом СРПС ЕН 388 или одговарајући ниво заштите мин 

3131х  

Плетене бешавне рукавице црне боје, од полиестера, са танким  слојем полиуретана на 

длану и прстима, и са еластичном  манжетном. 

Дебљина рукавица: 0,8мм +- 0,1 мм 

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са 

територије Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички 

лист производа, упутство  за употребу. 

Величина: 9-11 

КОЛИЧИНА………………………………………   40 Пари 

 

14.  Наочаре бистре, антимаглин       

Израђене у складу са стандардом СРПС ЕН 166 или одговарајући 

Материјал: поликарбонатско стакло, бочна заштита, антимаглин, бистре, са подесивим 

ручицама. Стакла  пружају заштиту од честица велике брзине са слабе енергије. 

Оптички  квалитети стакла су у сагласности са захтевима оптичке класе 1.  

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са 

територије Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички 

лист производа, упутство  за употребу. 

Величина: Универзална 

КОЛИЧИНА………………………………………   10 комада 

 

15.   Жичани  визир  са  носачем      

Визир израђен у складу са стандардом СРПС ЕН 1731 или одговарајући 

Да пружа заштиту од летећих грана и пиљевине приликом шумарских радова. 

Наглавни носач визира на преклоп са точкићем за подешавање обима  и чеоном  

траком за упијање зноја. 

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са 

територије Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички 

лист производа, упутство  за употребу. 

КОЛИЧИНА………………………………………   3  комада 

16.   Радне чизме   

Гумене чизме, висине до колена, водонепропустљиве, израђене од природне гуме са 

каландрираним, противклизним ђоном и поставом од 100% памука са меканим и 
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савитљивим шарама, широке ради ношења преко одеће. Ивица отвора чизме је зелене 

боје. 

Величине: 37-46 

КОЛИЧИНА………………………………………   30 Пари 

 

17. Варилачке наочаре  

Предња страна је израђена у једном комаду са фиксно широким мостом који је 

закривљен на крају, где се настављају оквири стакла, а затим се полиамидним шрафом 

спајају са фиксно широким мостом. Ручице су подесиве по дужини и спојене са рамом 

помоћу месингане осовине. Бочна заштита је покретна, закривљена и спојена са 

предње стране са рамом помоћу фиксних осовина. На бочној заштити се налазе мали 

отвори у облику 11 троуглстих жлебова који служе за вентилацију. Наочаре немају 

грубе делове и оштре ивице. 

Стакла оптичке класе 1, ниво затамњења 6, пречника 50мм, дебљине 2,5мм – 2,7мм 

Величина: Универзална 

КОЛИЧИНА………………………………………   2 комада 

 

18.  Сигнална трака  

Сигнална зебра трака са  црвено/белим пругама. Трака је од пластичног материјала, 

димензије. 7 цм ширине и 100м дужине 

КОЛИЧИНА………………………………………   40 комада 

 

19.   Заштитни шлем са вентилацијом и траком, плаве боје 

Шлем са вентилацијом, подешавање уз помоћ траке. Шлем произведен од ХДПЕ-а, 

полиетеилена високе густине, због чега је веома отпоран на ударце. Каишеви од 

ХДПЕ-а са штипаљкама и траком од полиестера. Знојница је од памука. Поседује 

добру вентилацију која омогућава бољи проток ваздуха и адаптере за качење података.  

Стандард: СРПС ЕН 397 или одговарајући  

КОЛИЧИНА………………………………………   16 комада 

 

20.   Заштитни шлем без вентилације са точкићима, плаве боје 

Шлем без вентилације, подешавање уз помоћ точкића. Шлем произведен од ХДПЕ-а, 

полиетеилена високе густине, због чега је веома отпоран на ударце. Каишеви од 

ХДПЕ-а са штипаљкама и траком од полиестера. Знојница је од памука. Поседује 

адаптере за качење података. 

Стандард: СРПС ЕН 397  и  СРПС ЕН 50365 или одговарајући  

КОЛИЧИНА………………………………………   4 комада 

 

21. Антифони 

Штитници за уши израђени од материјала: део за уши од АБС-а; део преко главе од 

АБС/поликарбонат; јастуче у делу за уши: ПВЦ/ПУ; пена од ПЕ; део за подешавање 

преко главе од АБС-а. Штитници могу да ротирају за 360 степени за различите 

позиције у току ношења. Могу да се користе као верзија са делом преко главе  Ниво 

пригушења СНР до 28дБ.                                             
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Стандард: СРПС ЕН 352-1, СРПС ЕН 352-3 или одговарајући  

КОЛИЧИНА………………………………………   4 комада 

 

22.   Апсорбер  енергије  

Апсорбер енергије са ужетом од полиестера од фи 10,5мм, дужине 2м ( укупна дужина 

када се на уже и на апсорбер енергије намонтирају карабини ). Статичка снага 

апсорбера енергије са ужетом износи 15 кН 

Стандард: СРПС ЕН 355 или одговарајући  

КОЛИЧИНА………………………………………   1 комад 

 

23.   Карабин  

Аутоматски челични карабин са сигурносним завртњем.Поцинковани челик (главно 

тело), алуминијум (навртка за затварање). Крабин је уређај који може да се отвара, а 

користи се за повезивање компонената све опреме за спречавање падова у комплетном 

систему за спречавање падова. Тежина карабина мин. 180 г, овор мин.18мм. Статичка 

снага 25кН 

Стандард: СРБС ЕН 362 или одговарајући ниво заштите класа Б  

КОЛИЧИНА………………………………………   2 комада 

 

24.   Рефлектујући  прслук 

Прслук високе видљивости са рефлектујућим тракама, од 100% полиестера, копча се 

чичак траком. Површинске масе 120г/м2 ± 5%.  

Боја:   наранџаста                                                                                                                                   

Величина:  универзална, и 3XЛ 

Стандард:СРПС ЕН ИСО 20471 ниво заштите класа 2, СРПС ЕН ИСО 13688 или 

одговарајући 

КОЛИЧИНА………………………………………   50 комада 

 

25. Заштитни опасач за рад на висини   

Опасач за рад на висини са подршком за леђа и упртачем, са две тачке качења- на 

леђима и на предњој страни. Поседује појас за позиционирање са две бочне копче, као 

и додатак за спречавање пада унапред и каишеве за везивање око ногу. Направљен је 

од полиамидних трака које су повезане металним копчама. 

Стандард: СРПС ЕН 361 и СРПС ЕН 358 или одговарајући  

КОЛИЧИНА………………………………………   2 комад 

26. Носач визира + визир  
Визир израђен у складу са стандардом  СРПС ЕН 166 или одговарајући 

Визир поликарбонатни  пружа заштиту од честица велике брзине, а средње је јачине на 

120 м/с, заштиту од течних капљица, топљеног метала, и кратких спојева преко 

електричног лука. Оптички квалитетет визира је у сагласности са захтевима оптичке 

класе 1.  

КОЛИЧИНА………………………………………   2  комада 

 

27. Електроизолационе  рукавице  

Израђене у складу са стандардом  СРПС ЕН 60903, класа 00 или одговарајући 
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Рукавице  произведене од природног латекса, отпорне на уља, киселине и озон 

(категорија Р) и ниске температуре (категорија Ц), радни напон: 500V, максимални 

напон: 2500V 

КОЛИЧИНА………………………………………   1  пар 

  

28. Кожне рукавице         

Израђене у складу са стандардом: СРПС ЕН 388  ниво заштите мин.2121 или 

одговарајући 

Рукавице жуте боје од мекане говеђе коже на длану и надланици, са пет прстију, 

еластичном траком на зглобу са унутрашње стране и траком на порубу, без поставе. 

Дебљина рукавице 0,90мм+/- 0,1мм. 

Величина : 9-11                                                                                                                                                            

КОЛИЧИНА ………………………………………   10 Пари 

 

29. Заштитна кофил маска   

Једнократна маска хоризонтално скопива, има егрономски дизајн који одговара већини 

лица корисника. 

Стандард:СРПС ЕН 149 ниво заштите   ФФП 1                                                                                 

КОЛИЧИНА………………………………………   50 комада 

 

30. Заштитна кофил маска  са  вентилом   

Хоризонтално склопива маска са вентилом за издисај. Маска има ергономски 3Д дизајн 

који одговара већини лица корисника. 

Стандард:СРПС ЕН 149 ниво заштите ФФП 1 

КОЛИЧИНА………………………………………   10 комада 

 

       31 . Кишнa кaбaницa, тегет боје     

Пoвршинскa мaсa кишнe кaбaницe je 200-220 гр/м2. 

Oтпoрнoст нa квaшeњe: oцeнa мин. 3 

Кишнa кaбaницa je изрaђeнa oд пoлиeстaрскe ткaнинe прeсвучeнe ПВЦ-oм. 

Кишнa кaбaницa je рaвнoг крoja дужинe испoд кoлeнa. Прeдњи дeo je сa прeклoпoм  

кojи сe зaтвaрa пoмoћу 5 дрикeрa. Нa прeдњoj стрaни , у висини струкa   су нaшивeнa   

двa џeпa сa пaтнaмa. Рукaви су  рaнглaн. У дoњeм дeлу рукaвa сa  унутрaшњe стрaнe  

нaшивeнa je  ткaнинa кoja у пoрубу имa eлaстични гajтaн кojим сe врши зaтeзaњe 

рукaвa изнaд шaкe. Крaгнa je пoдигнутa , и у њeнoм зaдњeм дeлу, кojи сe зaтвaрa  

рajсфeрлусoм, сe нaлaзи скривeнa кaпуљaчa.Лeђни дeo кaбaницe je сeчeн и имa 2 

oтвoрa прeмa рукaвимa зa вeнтилaциjу.Прeкo шaвoвa кишнe кaбaницe су зaлeпљeнe 

трaкe зa зaштиту oд прoлaскa вoдe. 

Дoстaвити уз пoнуду: Извeштaj o испитивaњу и кoнтрoлисaњу издaт oд aкрeдитoвaнe 

устaнoвe сa тeритoриje Србиje,упутствo зa упoтрeбу и oдржaвaњe. 

КОЛИЧИНА………………………………………   40 комада 

 

32. Кишнo oдeлo , тегет боје     

Пoвршинскa мaсa: 190г/м2  ±5%. 

Сирoвински сaстaв: 100 % пoлиeстeр сa ПВЦ прeвлaкoм 

Кишнo oдeлo je двoдeлнo и сaстojи сe oд jaкнe и пaнтaлoнa. 

Jaкнa je рaвнoг крoja, дужинe испoд бoкoвa и зaтвaрa сe плaстичним ливeним 

рajсфeршлусoм. У висини испoд струкa, цeлoм ширинoм oбa прeдњa дeлa jaкнe, 

oтвoрeни су џeпoви кojи су пoкривeни пaтнaмa. Рукaви су рaнглaн. У дoњeм дeлу  
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рукaвa су дрикeри кojи служe сa рeгулисaњe oбимa рукaвa изнaд шaкe. Крaгнa jaкнe je 

пoдигнутa, и у њeнoм зaдњeм дeлу, кojи сe зaтвaрa рajсфeршлусoм, умeтнутa je 

кaпуљaчa. Крoз пoруб кaпуљaчe je прoвучeн плeтeни гajтaн, нa чиjим крajeвимa сe 

нaлaзeплaстични стoпeри. Лeђни дeo jaкнe je сeчeн и имa двa oтвoрa зa  вeнтилaциjу 

прeмa рукaвимa.  Пaнтaлoнe су рaвнoг крoja и у  пojaсу имajу лaстиш зa зaтeзaњe. 

Испoд пojaсa су, сa oбe стрaнe, oтвoрeни кoси џeпoви прeкривeни прeклoпним 

лajснaмa. У дoњeм дeлу нoгaвицa су дрикeри кojи служe зa рeгулисaњe oбимa 

нoгaвицa. Прeкo шaвoвa кишнoг oдeлa су зaлeпљeнe трaкe зa зaштиту oд прoлaскa 

вoдe. 

Дoстaвити уз пoнуду: Извeштaj o испитивaњу и кoнтрoлисaњу издaт oд aкрeдитoвaнe 

устaнoвe сa тeритoриje Србиje,упутствo зa упoтрeбу и oдржaвaњe. 

КОЛИЧИНА………………………………………   30 комада 

    

  33.Штитник зa кoлeнo       

Изрaђeн у склaду сa стaндaрдoм СРПС EН 14404, тип 1или одговарајући 

Штитник зa кoлeнa сa гeлoм зa бoљу удoбнoст при рaду нa пoслoвимa кojи зaхтeвajу 

клeчaњe.  Нeoпрeнскe трaкe oсигурaвajу бoљe пристajaњe. Унивeрзaлнa вeличинa 

Дoстaвити уз пoнуду:Дeклaрaциjу o усaглaшeнoсти, сeртификaт o прeглeду типa издaт 

oд имeнoвaнoг тeлa сa тeритoриje Србиje, тeхнички лист прoизвoдa, упутствo зa 

кoришћeњe. 

КОЛИЧИНА………………………………………   2 пара 

 

34. Зимска јакна, црне боје са сивим детаљима 

Зимска јакна, црно-сиве боје, дужине до бокова, струкирана има подигнуту крагну. На 

крагну јакне је пластичним рајсфершлусом закачена још једна крагна од вештачког 

крзна. Јакна се затвара  пластичним ливеним рајсфершлусом по целој дужини до врха 

крагне. На прсном делу јакне су нашивена два џепа са косим прорезима према средини 

јакне, који се затварају пластичним ливеним рајсфершлусима. Џеп са десне стране  

прсног дела јакне додатно има нашивен и мањи џеп за мобилни телефон, са преклопом 

који се затвара чичак траком. У доњем делу јакне, у висини струка вертикално су 

усечена  два џепа са нашивеним џеп лајснама, и дрикером за затварање у средини. 

Јакна има нашивен појас који је израђен  од еластичног рендера, по целом обиму, осим 

у делу до рајсфершлуса који је израђен од основне тканине. Рукави јакне су на 

скидање, а за јакну  су фиксирани пластичним спиралним  расјсфершлусима преко 

којих  се налазе преклопи. Рукави имају нашивену манжетну која је израђена од 

еластичног рендера. На левом рукаву је нашивен џеп  са вертикалним отвором који се 

затвара ливеним рајсфершлусом, поред кога је додатни џеп. Јакна је постављена. На 

постави јакне  са обе прсне стране налазе се џепови. Јакна има уложак без рукава који 

је израђен од вештачког крзна. Уложак  је за јакну фиксиран  пластичним 

рајсфершлусом. Са леве стране прсног дела улошка нашивен  је џеп израђен од истог 

материјала као и уложак.  Основна тканина јакне је црне боје, прсни џепови, лајсне 

бочних џепова, рамени део јакне са продужецима на горњи део прсног и леђног дела и 

џеп на рукаву су сиве боје. 

Тканина од које је израђена јакна: 

-површинска маса: 230-260 гр/м2 

-сировински састав: 50% памук ± 3, 50% полиестер ± 3. 

Отпорност на квашење: оцена мин. 4 

Уложак јакне: 

-површинске масе: 450-500 гр/м2 

-сировински састав: 100 % полиестер 
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Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености, извештај о испитивању издат од 

акредитоване установе са територије Србије,  технички лист производа, упутство за 

употребу и одржавање. 

КОЛИЧИНА………………………………………   10 комада 

 

35. Заштитна полумаска                                                                                   

Израђена у складу са стандардом: СРПС ЕН 140 или одговарајући 

Полумаска израђена од  термопластичне гуме која одлично приања на лице постижући 

изванредну заптивеност. Полумаска има издувни вентил са минималним отпором при 

дисању. Качење на 4 тачке. 

Полумаска користи филтере са бајонет качењем. 

Рефлективне траке повећавају видљивост радника приликом рада у условима смањене 

видљивости. 

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са 

територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за 

употребу. 

КОЛИЧИНА……………………………………… 8 комада 
 

36. Заштитни филтери за полумаску                                                                                             

Израђени у складу са стандардом: СРПС ЕН 14387 ниво заштите АБЕК1 

Филтери који штите од фине прашине, влакана, испарења и течних аеросола. Тело 

направљено од АБС-а. Унутрашњост од ручно прављених материјала. 

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са 

територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за 

употребу. 

КОЛИЧИНА……………………………………… 10 пари 

 

37. Прслук , тегет боје                                                                                                    

Прслук је равног кроја, дужине испод бокова, са подигнутом „руском“ крагном. Горњи 

део крагне је паспулиран црвеним паспулом. Прслук се затвара целом дужином, до 

врха крагне, пластичним спиралним рајсфершлусом. Рајсфершлус је, осим у пределу 

крагне, покривен преклопном лајсном, која је за предњи део причвршћена са три 

равномерно распоређене чичак траке. 

Преклопна лајсна и крагна прслука су пуњене кофлином. На оба прсла дела нашивени 

су џепови.Изнад џепова су нашивене патне које су са две чичак траке фиксиране за 

џепове. У шав горње ивице патне убачена је црвена  папспул трака. 

У пределу бокова, са обе стране предњег дела прслука, налазе се косо усечени џепови  

са нашивеним џеп лајснама. У шав између џеп лајсне и ивице џепа убачена је црвена  

паспул трака. Леђни део прслука је продужен, а  ивице продуженог дела су благо 

заобљене. Прслук је постављен  фиксираном штепаном поставом која је пуњена 

кофлином. 

Основна тканина: 

Површинска маса: 240-260 гр/м² 

Сировински састав:  

-полиестар 65% ± 3 

 -памук 35 % ± 3 

Површинска маса-штепана постава: 

-постава: 50-70 гр/м² 

-блокада: 10-30 гр/м² 

-кофлин: 170-200 гр/м² 
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Доставити уз понуду: Извештај о контролисању издат од именованог тела са 

територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за 

употребу и одржавање. 

КОЛИЧИНА………………………………………20 комада 

 

38. Радни мантил женски, беле боје                                                             

 

Радни мантил  женски, класичног кроја. Мантил са практичним џеповима, два на 

боковима, један на левој страни груди. Копчање дугмадима. Израђен од тканине кепер 

преплетаја, сировинског састава 100% памук. 

Површинске масе: 210 гр/м ² ±5%.                                                                                                                                                                                           

Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат од именованог тела са територије 

Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу 

и одржавање. 

КОЛИЧИНА……………………………………… 2 комада 
 

39. Радни мантил мушки , беле боје                                                                               

Радни мантил мушки, класичног кроја. Поседује практичне џепове, два на боковима , 

један на левој страни груди. Копча се уз помоћ дугмади. Израђен од тканине кепер 

преплетаја, сировинског састава 100%  памук. 

                                                                                                                                                                 

Површинске масе: 210гр/м²±5% 

КОЛИЧИНА……………………………………… 2 комада 
 

40. Комбинезон за једнократну употребу                                                                           

Комбинезон са капуљачом за једнократну употребу од 100% полипропилена.  

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености, технички лист производа, 

упутство за употребу 

КОЛИЧИНА………………………………………50 комада 

 
Начин спровођења контроле квалитета испоручене ХТЗ опреме: 

За квалитет испоручене заштитне одеће и опреме која је предмет јавне набавке 

одговоран је искључиво понуђач и иста мора бити израђена по одговарајућем 

стандарду за ову врсту добара. С тим у вези понуђач који је понудио најнижу цену и 

чија је понуда у свему прихватљива за наручиоца дужан је да у року од најкасније три 

дана од дана добијања позива од стране наручиоца (позив ће бити упућен на е-маил 

који достави понуђач на обрасцу понуде или на факс који је понуђач доставио, такође 

на обрасцу понуде) на адресу наручиоца достави, лично или путем брзе поште, по 

један комад сваког дела одеће и опреме који је навео у својој понуди а који су предмет 

ове јавне набавке.  

У случају да понуђач не достави ХТЗ опрему или достави ХТЗ опрему која не одговара 

опреми из своје понуде, наручилац ће понуду овог понуђача одбити као неодговарајућу 

односно као неприхватљиву. 

Рок испоруке ХТЗ опреме: 

Понуђач је у обавези да ХТЗ опрему, која је предмет ове јавне набавке, испоручи 

наручиоцу најраније у року од 10 и најкасније у року од 30 календарских дана 

рачунајући од дана закључења уговора. 

Рок за испоруку ће се одредити угвором између наручиоца и понуђача а на основу 

понуђеног рока испоруке из понуде понуђача. 

Место испоруке ХТЗ опреме: 
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Наручилац ће целокупну ХТЗ опрему испоручити на адресу наручиоца у Великој 

Плани у улици Војводе Мишића број 1. 

Целокупни трошкови везани за испоруку ХТЗ опреме падају на терет понуђача. 
 

ПОГЛАВЉЕ 3 -ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

Наручилац у јавној набавци нема техничке документације и планове. 
 

ПОГЛАВЉЕ 4 -УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА  

  

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона и 

то: 

Услов из члана 75. став 1. Закона 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар. 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре. 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији. 

Услов из члана 75. став 2. Закона 

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

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

заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази 

у време подношења понуде 

Наручилац од понуђача не захтева било какве додатне услове за учешће у поступку 

јавне набавке. 

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

подизвођач мора да испуњава обавезне услове и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

Уколико понуду подноси група понуђача, у складу са чланом 81. Закона, сваки 

понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове и додатни услов и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
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привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Понуђач, подизвођач (ако се такав ангажује) или члан групе понуђача ако се 

подноси заједничка понуда, испуњеност обавезних услова из чланова 75. Став 1. 

Закона за учешће у поступку предметне јавне набавке, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији;  

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

сагласно члану 77. став 4. Закона доказује достављањем Изјаве којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне и 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане Законом и овом 

конкурсном документацијом. Ова Изјава је израђена за понуђача и члана групе 

понуђача и за подизвођача и саставни је део ове конкурсне документације. Изјава се 

доставља уз понуду. 

У случају да понуђач наступа самостално Изјаву потписује овлашћено лице понуђача и 

исту оверава печатом понуђача. 

У случају да понуђач наступа са подизвођачем уз понуду се достављају најмање две 

Изјаве (ако је само један подизвођач, а може и више у зависности од броја 

подизвођача). Изјаве потписује и печатом оверавају овлашћена лица понуђача и 

подизвођача (Изјава је посебно израђена за подизвођаче. Исту је потребно копирати у 

онолики број колики је број подизвођача). 

У случају да понуду подноси група понуђача као заједничку понуду уз понуду су 

доставља онолики број Изјава колико има чланова групе понуђача. Изјаву потписује 

овлашћено лице сваког члана групе понуђача (образац Изјаве копирати у онолики број 

колики је број чланову групе понуђача који подносе заједничу понуду). 

Услов из члана 75. став 2. Закона понуђач доказује достављањем уз понуду изјаве 

која је саставни део ове конкурсне документације. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености 

услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који неће 

бити краћи од пет дана од дана добијеног захтева за доставу, не достави тражене 

доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и 

додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих 

доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 



 

17 
 

Докази за обавезне услове из члана 75. Став 1.Закона 

1) Услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар. 

Доказ за правно  лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног привредног суда. 

Доказ за предузетнике и за физичка лица: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Услов: 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. 

Доказ за правно  лице: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 

или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење 

Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 

надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 

Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде и кривично дело примања мита;  

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала;  

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Доказ за предузетнике и за физичка лица: Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 

поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. 

3) Услов: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

Доказ за правно  лице: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе 

да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 

надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ за  предузетнике: Уверење Пореске управе Министарства финансија да 

је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
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самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 

потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ за  физичко лице: Уверења Пореске управе Министарства финансија да 

је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. 

Лице уписано у Регистар понуђача (понуђач, подизвођач или члан групе понуђача) код 

организације за регистрацију привредних субјеката није дужно да приликом 

подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова, овде датих под тачкама 1), 

2) и 3). Упис у Регистар понуђача утврдиће наручилац на основу података које о себи 

даје понуђач, подизвођач или члан групе понуђача у обрасцу понуде. У овом случају 

понуђач уз понуду доставља изјаву коју самостално израђује у којој констатује да је 

уписан у Регистар понуђача. 

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

страницама надлежних органа, и то извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре- 

www.apr.gov.rs) 

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

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописани начин. 

 
ПОГЛАВЉЕ 5- КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора 

  

Критеријум за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“.  

У случају да две и више понуде имају исту цену, наручилац ће доделити уговор 

понуђачу који понуди краћи рок испоруке. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 

могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који 

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

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

обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни 

рок за основно возило и исти гарантни рок за надградњу. Извлачење путем жреба 

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

исписати на одвојеним папирима и исте ставити у коверте, који су исте величине и 

боје, те ће све те коверте ставити у провидну кутију одакле ће извући само један 

коверат. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник 

извлачења путем жреба. 
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ПОГЛАВЉЕ 6-ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

Саставни део понуде коју понуђачи подносе чине следећи обрасци који су саставни део 

ове конкурсне документације, и то: 

(1) Образац понуде; 

(2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни; 

(3) Образац трошкова припреме понуде; 

(4) Образац изјаве о независној понуди; 

(5) Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да понуђач 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 

(6) Образац изјаве понуђача (подизвођача или чланова групе понуђача) о испуњености 

услова из чланова 75. став1.Закона, наведених овом конкурсном документацијом; 

(7). Образац модела уговора (из поглавља 7. ове конкурсне документације). 
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(1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

У складу са јавним позивом и конкурсном документацијом за јавну набавку ХТЗ 

опреме, број 12/2020  наручиоца Јавно комуналног предузећа ,,Милош Митровић,, 

Велика Плана, за коју је позив за подношење понуда објаљен на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници наручиоца, достављамо Вам следећу 

 
П О Н У Д У 

број __________ од ___.___.2020.године 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

 

 
Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра 

 

 

Адреса седишта 

 

 

Матични број понуђача 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ) 

 

 

Име особе за контакт 

 

 
Електронска адреса понуђача (е-mail) 

 

 

Телефон 

 

 

Телефакс 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 

(име и презиме) 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена:  

Обавезно уписати податке о понуђачу и заокружити начин подношења понуде. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ: 

 

1)  

Назив подизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  

Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођача (не може бити већи 
од 50%): 

 

  

Опис дела предмета набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 

2)  

Назив подизвођача: 

 

  

Адреса: 

 

  

Матични број: 

 

  

Порески идентификациони број: 

 

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 
подизвођача (не може бити већи 

од 50%): 

 

  

Опис дела предмета набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 

  

 

Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 

сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: 

 

1) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  

Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Опис дела набавке који ће 
извршити овај члан групе::  

 

 

2) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

  

Адреса: 

 

  

Матични број: 

 

  

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Опис дела набавке који ће 

извршити овај члан групе: 

 

 

3) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

  

Адреса: 

 

  

Матични број: 

 

  

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Опис дела набавке који ће 

извршити овај члан групе: 
 

 

 

Напомена: 

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

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

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

Предмет јавне набавке је „ Набавка ХТЗ опреме “ за потребе наручиоца у 2020.години ЈН 

12/2020. 

У вези са Вашим позивом нудимо испоруку тражене хтз опреме за 
 

Укупну цену без пдв-а, динара  

словима: 

ПДВ, динара 
 

 

Укупну цену са пдв-ом, динара  

словима: 

Рок важења понуде, дана од дана отварања понуда (не 

може бити краћи од 60 дана) 
 

Рок испоруке хтз опреме, дана од дана потписивања 

уговора (не може бити дужи од 30 календарских дана 
нити краћи од 10 календарских дана) 

 

Гарантни рок за хтз опрему, месеци од дана испоруке 
(не може бити краћи од 12 месеци) 

 

Решавање рекламација, од  дана упућивања 

рекламације (не може бити дужи од 3 дана) 
 

 

 
У _____________________, дана ___.___.2020.године 

 

 
 

                                                                                                   Понуђач/члан групе понуђача, 

                            М.П.                 
                                                                                   _______________________________  
        (потпис овлашћеног лица) 

 

Упутство о начину попуњавања обрасца понуде: 

На првој страници овог обрасца понуде попунити тражене податке о понуђачу и заокружити 
начин наступа (самостално, са подизвођачем или као група понуђача). Ако понуђач наступа са 

подизвођачем потребно је попунити образац понуде у коме се уписују подаци о подизвођачу. 

Ако има више од два подизвођача фотокопирати одговарајућу страницу. Исто се односи и у 

случају наступа као група понуђача. У задњем делу обрасца понуде дату табелу потребно је 
попунити подацима о понуђеној цени (без пдв-а, пдв и са пдв-ом), број дана важења понуде, 

року испоруке хтз опреме, гарантни рок и број дана решавања рекламација. 

Елементи понуђене цене морају одговарати елементима понуђене цене из обрасца структуре 
понуђене цене.  

У случају да понуђач искаже две различите цене у овом обрасцу понуде и обрасцу структуре 

понуђене цене понуда ће се одбити као неприхватљива. 

Напомене: 

У случају да понуду подноси понуђач или понуђач уз ангажовање подизвођача овај образац 

потписује и печатом оверава овлашћно лице понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача као 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. 
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(2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

Р.бр. ОПИС 
Јединица 

мере 

Коли- 

чина 

Јединична 

цена, 

динара без 

пдв-а 

Укупна цена, 

динара без 

пдв-а 

I II III IV V VI 

1. Одело пилот комад 110   

2. Одело пилот комад 4   

3. Уложак за пилот одело комад 81   

4. Плитке заштитне ципеле пар 25   

5. Дубоке заштитне ципеле пар 95   

6. Заштитне рукавице са дебљим слојем латекса пар 100   

7. Заштитне рукавице са тањим слојем латекса пар 100   

8. Комбиноване рукавице пар 20   

9. Рукавице нитрилне пар 40   

10. Заштитне ПВЦ рукавице пар 10   

11. Заштитне кожне рукавице пар 10   

12. Заштитне варилачке рукавице пар 6   

13. Заштитне бешавне рукавице  пар 40   

14. Наочаре бистре, антимаглин комад 10   

15. Жичани визир са носачем комад 3   

16. Радне чизме  пар 30   

17. Наочаре за заваривање комад 2   

18. Сигнална трака  комад 40   

19. Заштитни шлем са вентилацијом и траком комад 16   

20. Заштитни шлем без вентилације са точкићима комад  4   

21. Антифони комад 4   

22. Апсорбер енергије комад 1   

23. Карабин  комад 2   

24. Рефлектујући прслук комад 50   

25. Опасач за рад на висини комад 2   

26. Носач визира + визир комад 2   

27. Електроизолационе рукавице пар 1   

28. Кожне рукавице пар 10   

29. Заштитна кофил маска комад 50   

30. Заштитна кофил маска са вентилом комад 10   

31. Кишна кабаница комад 40   

32. Кишно одело комад 30   

33. Штитник за колена пар 2   

34. Зимска јакна комад 10   

35. Заштитна полумаска комад 8   

36. Заштитни филтери за полумаску пар 10   

37. Прслук комад 20   

38. Радни мантил, женски комад 2   

39. Радни мантил, мушки комад 2   

40. Комбинезон за једнократну употребу комад 50   

Укупна цена (без пдв-а), динара  

ПДВ, динара  

Укупна цена (са пдв-ом), динара  

 

У____________________, дана ___.___.2020.године   

 
                   Понуђач/члан групе понуђача, 

            М.П.     

                                                                                        _______________________________  
             (потпис овлашћеног лица) 
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Упутство о начину попуњавања обрасцу структуре понуђене цене 

Табелу из овог обрасца потребно је попунити на следећи начин: у колони V уписује се 

јединична цена без пдв-а за сваки део хтз опреме. Након тога у колони VI уписује се 

укупна цена која се добија множењем јединичне цене из колоне V и количине из 

колоне IV. На крају, када су уписане све укупне цене  без пдв-а за све позиције из 

табеле, потребно сабрати исте и уписати у десно поље од поља „Укупна цена (без пдв-

а), динара“. У десно поље од поља „ПДВ, динара“ потребно је уписати вредност пореза 

на додату вредност за све позиције из табеле. На крају је потребно сабрати вредности 

без пдв-а и пдв и добијену вредност уписати десно од поља „Укупна цена (са пдв-ом), 

динара“. Сматра се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни 

елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде односно добијени подаци за 

укупну цену без пдв-а, вредност пдв-а и укупна вредност са пдв-ом морају бројчано 

одговарати вредностима уписаним у образац (1) Образац понуде. 

У случају да понуду подноси понуђач или понуђач уз ангажовање подизвођача овај 

образац потписује и печатом оверава овлашћно лице понуђача.У случају да понуду 

подноси група понуђача као заједничку понуду овај образац потисује и својим печатом 

оверава овлашћено лице сваког члана групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити овај 

образац. 
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(3) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач__________________________________[навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у јавној набавци 

хтз опреме за потребе наручиоца у 2020.години, ЈН број 12/2020, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

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

понуди. 
 

 

У _________________________, дана __.__.2020.године. 

 
 

 

 
 

          Понуђач/члан групе понуђача, 

                              М.П.      
                                                                                  _______________________________  
       (потпис овлашћеног лица) 
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(4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач, подизвођач или члан групе понуђача 

 

___________________________________________________________________                                    

(назив понуђача) 

 

даје 
 

И З Ј А В У 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке хтз опреме за потребе наручиоца у 2020.години, ЈН број 

12/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 
 

 

У _________________________, дана __.__.2020.године. 
 

 
                    Понуђач, подизвођач или члан групе, 

 

                                                        М.П.   
                                                                                   _______________________________ 
                             (потпис овлашћеног лица) 

 

 

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 понуђач са подизвођачем, Уз понуду се достављају две Изјаве 

једна за понуђача једна за подизвођача. Обе Изјаве морају бити потписане од стране 
овлашћених лица и печатом оверене. Образац ове изјаве копирати у потребни број примерака, 

у зависности од броја подизвођача. 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац ове изјаве копирати у 

потребни број примерака, у зависности од броја чланова групе понуђача. 
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(5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 

ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА 

РАДА, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ НЕМА ЗАБРАНУ 

ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  
 

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

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач, подизвођач или члан групе понуђача 

 

_________________________________________________________________________                                                             
(назив понуђача, подизвођача или члана групе) 

 

даје 
 

И З Ј А В У 

 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо, као понуђачи у 

јавној набавци хтз опреме за потребе наручиоца у 2020.години, ЈН број 12/2020 да смо 

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

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немамо забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

У _________________________, дана __.__.2020.године. 

 

 

      Понуђач, подизвођач или члан групе, 
 

                        М.П.  
                                                                                  _______________________________ 
                        (потпис овлашћеног лица) 

 

 

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Изјава мора бити потписана и 

од стране овлашћеног лица подизвођача. Образац ове изјаве копирати у потребни број 

примерака, у зависности од броја подизвођача. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац ове 

изјаве копирати у потребни број примерака, у зависности од броја чланова групе 

понуђача. 
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(6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 

1.ЗАКОНА-ЗА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАН 75. И 76. ЗАКОНА  

 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача/члана групе понуђача  

 

___________________________________________________________________________             
(читко уписати назив понуђача/члана групе понуђача и његову адресу) 

дајем следећу     

 

И З Ј А В У 

 

У поступку јавне набавке хтз опреме за потребе наручиоца Јавно комунално предузеће 

,,Милош Митровић,, Велика Плана, број набавке 12/2020.годину, испуњавамо све 

услове из члана 75. став 1.Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

         1) Регистровани смо код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (осим за физичка лица као понуђаче); 

         2) Као понуђач и наш законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, нисмо осуђивани за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 

3) Измирили смо доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

Такође изјављујемо да ћемо без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења уговора, током важења уговора о јавној набавци 

и да је документује на прописани начин. 

Ова изјава служи као доказ испуњености услова за јавну набавку хтз опреме, ЈН 

12/2020, наручиоца Јавно комуналног предузећа ,,Милош Митровић,, Велика Плана и у 

друге сврхе се не може користити. 

Место ______________________, дана ___.___.2020.године 

      

                             Понуђач/члан групе понуђача, 

          М.П.      
                                                                                    _______________________________  
        (потпис овлашћеног лица) 

Напомена:  

Уколико понуду подноси  понуђач, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача. 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Из тих разлога 

је потребно копирати ову изјаву у оноликом броју примерака колико има чланова 

групе понуђача.Сваки члан групе понуђача потписује посебан образац изјаве. 
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(6.1.) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. Став 

1.ЗАКОНА-ЗА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАН 75. И 76. ЗАКОНА 

  

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача  

 

__________________________________________________________________________ 

(читко уписати назив подизвођача и његову адресу) 

дајем следећу 

                                И З Ј А В У 

 

У поступку јавне набавке хтз опреме за потребе наручиоца Јавно комунално предузеће 

,,Милош Митровић,, Велика Плана,број набавке 12/2020.годину, испуњавамо све 

услове из члана 75. став 1.Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Регистровани смо код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (осим за физичка лица као понуђаче); 

2) Као понуђач и наш законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, нисмо осуђивани за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 

3) Измирили смо доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

Такође изјављујемо да ћемо без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења уговора, током важења уговора о јавној набавци 

и да је документује на прописани начин. 

Ова изјава служи као доказ испуњености услова за јавну набавку хтз опреме, ЈН 

12/2020, наручиоца Јавно комуналног предузећа ,,Милош Митровић,, Велика Плана и у 

друге сврхе се не може користити. 

Место ______________________, дана ___.___.2020.године 

      

            Подизвођач, 
      М.П.     

                                                                                       _______________________________  
               (потпис овлашћеног лица) 

 

                                               

Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем: Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. Из тих разлога 

је потребно копирати ову изјаву у оноликом броју примерака колико има подизвођача. 

Сваки подизвођач потписује посебан образац изјаве. 
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ПОГЛАВЉЕ 7- ОБРАЗАЦ МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

У Г О В О Р 

О НАБАВЦИ ХТЗ ОПРЕМЕ 

 

Закључен између: 

 

1.ЈКП ,, Милош Митровић ,,  из Велике Плане, улица Војводе Мишића број 1, 

матични број: 07160763, ПИБ:101174845, текући рачун: 160-7096-31 код банке Интезе, 

телефон: 026/515-009 , телефакс: 026/516-275, e mail: jkpmilosmitrovic@gmail.com, кога 

заступа в.д. директор Александар Рачић ( у  даљем тексту: Наручилац),  са једне стране  

и 

 
2.Понуђач____________________________________,адреса_______________________

__________;матични број___________________, ПИБ:______________________,текући 

рачун:_____________________, код ___________________ банке, телефон:__________ 

_____________, телефакс: _______________, e mail:__________________________ кога 

заступа __________________________________,  као добављач добара (у даљем тексту 

:Добављач)  

и  

3.Групе понуђача који подносе заједничку понуду а коју чине чланови:                                           

а)____________________________________________,адреса_______________________

__________; са ПИБ-ом ___________________, и МБ __________________, број 

рачуна______________________ код ________________________________ банке, 

телефон _____________, телефакс _______________, кога заступа 

__________________________________,   

б)____________________________________________,адреса_______________________

__________; са ПИБ-ом ___________________, и МБ __________________, број 

рачуна______________________ код ________________________________ банке, 

телефон _____________, телефакс _______________, кога заступа 

__________________________________,  као Добављач добара (у даљем тексту 

Добављач) 

(уписати податке у зависности од наступа) 

Основ уговора: 

Јавна набавка број  12/2020 за 2020.годину; 

Број и датум одлуке о додели уговора: __________ од ___.___.2020.године; 

Понуда изабраног понуђача број ___ од __.__.2019.године. 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- Да је Наручилац, покренуо и спровео поступак јавне набавке мале вредности 

добара- хтз опреме; 

- Предметна јавна набавка у плану јавних набавки за 2020.годину код Наручиоца 

има број 12 ; 

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број ________ од 

__.__.2020.године у складу са којом се закључује овај уговор између Наручиоца  

и Добављача; 

- Да је Наручилац након спроведеног поступка јавне набавке из претходног става 

овог члана изабрао Добављача као најповољнијег понуђача по критеријуму 

mailto:jkpmilosmitrovic@gmail.com
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најнижа понуђена цена, који је доставио понуду код Наручиоца заведену под 

бројем ____ дана ___.___.2020.године. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет уговора је набавка добара хтз опреме према спецификацији која се налази у 

прилогу овог уговора. 

  

САСТАВНИ ДЕЛОВИ УГОВОРА  

Члан 3. 

Саставни делови овог Уговора чине: 

1. Образац понуде из понуда Добављача. 

2. Образац структуре понуђене цене из понуде Добављача. 

3. Конкурсна документација објављена на Порталу јавних набавки за јавну 

набавку под шифром ______________________, дана _________ (доступно 

на Порталу јавних набавки, не прилаже се уз овај Уговор).  

 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА-ЦЕНА 

Члан 4 . 

Добављач ће испоручити хтз опрему која је предмет овог уговора за уговорену цену 

од  

 

1. Укупну цену без ПДВ-а: (динара)  

Словима: 

2. ПДВ: (динара)  

3. Укупну цену са ПДВ-ом: (динара) 

(3=1+2) 
 

Словима: 

Уговорена цена из овог члана обухвата, поред цене добара која су предмет овог 

уговора и све остале зависне трошкове Добављача као што су допрема добара до 

наручиоца у Великој Плани, комплетни трошкови евентуалног царињења и сви други 

трошкови који могу настати пре и након закључења уговора а везани су за испоруку 

предмета овог Уговора. 

Уговорена цена из овог члана је фиксна односно непроменљива за цео период 

реализације овог Уговора. 

 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5. 

Наручилац ће извршити исплату уговорене цене из члана 4. овог Уговора најдуже у 

року од 45 календарских дана рачунајући од дана извршене уредне примопредаје добра 

које је предмет овог Уговора. 

Уколико Наручилац делимично оспори испостављени рачун, дужан је да исплати 

неоспорени део рачуна. 

Добављачу није дозвољено да тражи аванс. 

 

РОК ИСПОРУКЕ  
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Члан 6. 

Добављач ће извршити испоруку добара која су предмет овог уговора овог уговора у 

року од _________ календарских дана рачунајући од дана закључења овог Уговора. 

Дан закључења овог уговора је дан када је Добављач потписао уговор и исти завео у 

својим пословним књигама. 

Рок испоруке се изузетно може променити односно продужити у односу на рок из 

става 1. овог члана у ситуацијама које су везане за испоруку предмета овог уговора а 

које се нису могле предвидети у тренутку закључења овог Уговора. 

Захтев за продужење рока у писменој форми подноси Добављач најкасније до истека 

последњег дана уговореног рока из става 1. овог члана. 

У случају да Добављач поднесе захтев након истека последењег дана уговореног рока 

из става 1. овог члана Наручилац ће исти одбацити односно неће дозволити продужење 

рока.  

О оправданости поднетог захтева и времену трајања евентуалног продужетка рока 

испоруке искључиво одлучује Наручилац. 

Промена уговореног рока врши се закључењем Анекса на овај Уговор. 

 

МЕСТО ИСПОРУКЕ  

Члан 7. 

Испорука добара која су предмет овог уговора врши се у Великој Плани у 

просторијама наручиоца, улица Војводе Мишића број 1. 

 

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА  

Члан 8. 

Добављач одговара Наручиоцу за квалитет добара која су предмет овог уговора. 

Предметна добра  морају бити нова и некоришћена и мора имати карактеристике дате у 

понуди Добављача.  

Приликом примопредаје добара наручилац ће утврђивати (контролисати) квалитет. 

Контрола ће се вршити упоређивањем квалитета испоручених добара и понуђеног 

квалитета добара из понуде Добављача. 

Уколико се у тренутку вршења контроле утврди да добра имају недостатке то ће се 

записнички констатовати.  

Ако су недостаци отклоњиви понуђач ће исте отклонити у року од најдуже 5 (пет) 

дана. Када Добављач отклони констатоване недостатке поново позива наручиоца да се 

изврши примопредаја. 

Ако су недостаци неотклоњиви Добављач је у обавези да у року од најдуже 10 (десет) 

дана испоручи нова добра која су предмет овог уговора а која је Добављач навео у 

својој понуди. 

Рок за решавање рекламација након извршене примопредаје хтз опреме је _________ 

дана од дана званично упућене рекламације од стране Наручиоца путем е-маила или 

поштом. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ДОБАВЉАЧА 

 

Члан 10. 

Ради обезбеђења угворних обавеза, Наручилац од Добављача захтева доставу следећих 

средстава финансијског обезбеђења Ради испуњења уговорних обавеза понуђача и 

то : 

Бланко сопствена меница као гаранцију за добро извршење посла. 



 

34 
 

Сопствена меница за добро извршење посла Добављач доставља најкасније у року од 7 

(седам) дана од дана закључења уговора. 

Сопствена меница за добро извршење посла траје најмање 60 дана рачунајући од дана 

потписивања уговора. 

Сопствена меница за добро извршење посла мора бити евидентирана у Регистру 

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

потписана од стране лица овлашћеног за заступање које је наведено у картону 

депонованих потписа, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење–писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без 

ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 

издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу–писму и 

копију потврде о извршеној регистрацији менице. 

Наручилац ће уновчити сопствену меницу за добро извршење посла у случају да 

понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђеним 

овим уговором. 

У случају да дође до продужења рока испоруке добара која су предмет овог уговора из 

члана 6. овог Уговора Добављач је дужан да продужи важење менице за добро 

извршење посла за период од 10 дана дуже од задњег дана рока за који се продужава 

испорука.  

 

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

Члан 11. 

Добављач ће део јавне набавке  извршити преко подизвођача чији је назив  

__________________________________________________________________, а чији су 

детаљни  подаци  дати  у обрасцу понуде Добављача који је саставни део овог Уговора. 

Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за 

испоручена добра од стране подизвођача, као да их је сам испоручио. 

(Напомена: попуњава се само у случају да Добављач наступа са подизвођачем.) 

 

РАСКИД УГОВОРА 

 

Раскид уговора од стране Наручиоца 

 

Члан 12. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор у случају да: 

а) Добављач не испоручи добра која су предмет овог уговора у уговореном року 

из члана 6. овог уговора а рок није продужен на начин прописан чланом 6. овог 

Уговора. 

б) Добављач испоручи добра која су предмет овог уговора која нису нова и 

некоришћена, која нема квалитет и карактеристике дате у својој понуди, која приликом 

испоруке имају недостатке и исти не замени у року и на начин из члана 8. овог 

Уговора. 

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид Уговора и доставља 

се Добављачу. 

У случају једностраног раскида уговора Наручилац ће активирати одговарајуће 

средство обезбеђења понуде. 

 

Раскид уговора од стране Добављача 

Члан 13. 
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Добављач може тражити раскид уговора у случају наступа ситуација као последица 

техничко-технолошких несрећа и других несрећа везаних за реализацију овог Уговора 

а које се нису могле предвидети у тренутку потписивања овог Уговора и то 

подношењем захтева за раскид Наручиоцу. 

Захтев за раскид се може поднети најкасније до истека задњег дана уговореног рока за 

испоруку добра које је предмет овог уговора. Захтев поднет након истека овог рока 

Наручилац ће одбити. 

О оправданости захтева Добављача за раскид уговора на начин из става 1. овог члана 

одлучује Наручилац. 

  

МЕРОДАВНИ ПРОПИСИ 

Члан 14. 

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе важећег 

Закона о облигационим односима. 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 15. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност привредног суда у Пожаревцу. 

 

Члан 16. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 

 

Члан 17. 

Овај Уговор је сачињен у 4.(четри) примерака, 2.(два) за Добављача и 2.(два) за 

Наручиоца. 

 

                                            У Г О В А Р А Ч И: 

 

    Добављач,                                   Наручилац, 

 

_____________________  м.п.                м.п. __________________________ 

  

НАПОМЕНА: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 

закључен са изабраним понуђачем (Добављачем).  

Добављач је у обавези да сва остављена поља попуни подацима из своје понуде и да 

законски заступник потпише и печатом овери овај модел уговора.  

У случају да понуду подноси група понуђача као заједничку понуду група понуђача 

може да се определи да образац модела уговора 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. 

Подаци уписани у празна поља овог модела уговора морају одговарати подацима из 

осталих образаца понуде Добављача. 

Уколико Добављач не потпише и печатом овери овај модел уговора а у осталим 

обрасцима своје понуде су садржани сви тражени подаци Наручилац ће позвати 

Добављача да се изјасни да ли прихвата модел уговора или не прихвата. У случају да 

Добављач прихвати модел уговора и у исто време је најповољнији Наручилац ће му 

доделити уговор. У случају да Добављач не прихвати модел уговора Наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Осенчене делове уговора понуђачи не попуњавају. 
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ПОГЛАВЉЕ 8 -УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

   

 

1) ЈЕЗИК НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику. 

Понуђач даје понуду на језику на којем је припремљена конкурсна документација, 

односно на српском језику. 

Наручилац који у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало 

да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да 

изврши превод тог дела понуде. 

У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на 

српском језику. 
 

2) НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

Понуђачи су у обавези да ову конкурсну документацију детаљно проуче и у свему 

поступају у складу са истом. За додатне информације и објашњења везану за припрему 

конкурсне документације потребно је благовремено се обратити наручиоцу. 

Понуђачи су у обавези да користе искључиво обрасце који су саставни део ове 

конкурсне документације. 

Од изузтеног значаја је да понуђачи прате Портал јавних набавки и то део који се 

односи на јавну набавку која је предмет ове конкурсне документације. Интернет 

страница Портала јавних набавки је http://portal.ujn.gov.rs.  Наручилац ће сходно 

одредбама Закона вршити објављивање аката у законском року. 

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

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

пут отвара.  

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача и контакт особу.  

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

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

Понуду доставити на адресу: Јавно комунално предузеће ,,Милош Митровић,, Велика 

Плана, улица Војводе Мишића број 1 ,са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку ХТЗ 

опреме, ЈН број 12/2020-НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

22.05.2020.године до 11,00 часова, без обзира на начин доставе. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, обележити време пријема и 

евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда 

достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 

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

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

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

неблаговременом и као таква ће бити одбијена. Оваква понуда ће бити враћена 

понуђачу неотворена односно онаква какву је наручиоц примио. 

 
3) ПАРТИЈЕ 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

4) ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуда са варијантама није дозвољено. 
 

5) НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ  

http://portal.ujn.gov.rs/
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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: Јавно комунално 

предузеће ,,Милош Митровић,, Велика Плана, улица Војводе Мишића број 1, са 

назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку хтз опреме, ЈН број 12/2020-НЕ ОТВАРАТИ,,  

или 

,,Допуна понуде за јавну набавку хтз опреме, ЈН број 12/2020-НЕ ОТВАРАТИ,,  

или 

 ,,Опозив понуде за јавну набавку хтз опреме, ЈН број 12/2020-НЕ ОТВАРАТИ,,  . 

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 

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

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или опозове 

своју понуду. 

 
6) САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити може учествовати у више заједничких 

понуда. 

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

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

подизвођачем. 
 

7) ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

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

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

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

који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

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

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

набавци. 

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

наведени у поглављу 4 конкурсне документације, а у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

У случају да подизвођач достави образложен захтев да се, за део набавке који је 

извршио, пребаце средства на његов текући рачун, наручилац ће о томе одлучивати. У 

случају да наручилац уважи образложени захтев исти ће део средстава пребацити на 

текући рачун подизвођача. Висина коју ће наручилац пребацити у том случају је 

уписани износ за подизвођача у обрасцу структуре понуђене цене икли проценат 

учешћа тог подизвођача уписан у делу за подизвођача обраца понуде. 
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8) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  

Понуду може поднети група понуђача, као заједничку понуду. 

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

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка.1) и 

2) Закона и то податке о:  

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

2.опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

3.саставни део споразума је и одредница да ли обрасце у конкурсној документацији и 

то: образац понуде, образац структуре понуђене цене, образац модел уговора и образац 

техничке карактеристике санитетског возила потписују и печатом оверавају сви 

чланови групе понуђача или овлашћују да то уради један члан групе понуђача. Ако се 

опредељују за једног члана групе понуђача мора се уписати назив и адреса тог члана 

групе. Такође, споразумом се мора одредити ко издаје соло меницу (за озбиљност 

понуде и добро извршење посла). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

заједничку понуду у имезадругара. 

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

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

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

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 

9) НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

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

9.1.1.Начин плаћања 

Плаћање ће се извршити преносом уговореног износа на текући рачун понуђача. 

Наручилац не дозвољава авансну уплату. 

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, наручилац може пренети 

доспела потраживања директно подизвођачу на његов захтев и то за део набавке која се 

извршава преко тог подизвођача, који део је тачно наведен у обрацу понуде и 

вредносно исказан у обрасцу структуре понуђене цене, кога понуђач подноси уз 

понуду.  

 

9.1.2.Рока плаћања 

Наручилац ће извршити исплату уговореног износа најкасније у року од 45 

календарских дана од дана извршене примопредаје предмета јавне набавке и уредно 

примљене фактуре. 

9.1.3.Услови плаћања 

Наручилац ће извршити плаћање након извршене испоруке хтз опреме која је предмет 

ове конкурсне документације. 

Сматра се да је понуђач испоручио хтз опрему ако овлашћена лица наручиоца и 

понуђача потпишу записник о примопредаји у коме констатују да је понуђач 

испоручио хтз опрему сагласно његовој понуди и одредбама уговора закљученог 

између наручиоца и понуђача. 

Пре коначне испоруке целокупне опреме понуђач је у обавези да у року од најкасније 

три дана од дана добијања позива од стране наручиоца (позив ће бити упућен на е-маил 
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који достави понуђач на обрасцу понуде или на факс који је понуђач доставио, такође 

на обрасцу понуде) на адресу наручиоца достави, лично или путем брзе поште, по 

један комад сваког дела одеће и опреме који је навео у својој понуди а који су предмет 

ове јавне набавке. У случају да понуђач не достави ХТЗ опрему или достави ХТЗ 

опрему која не одговара опреми из своје понуде, наручилац ће понуду овог понуђача 

одбити као неодговарајућу односно као неприхватљиву. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гарантни рок за испоручену хтз опрему износи најмање 12 месеци. 

 

9.3. Захтев у погледу рока испоруке хтз опреме 

Рок испоруке хтз опреме не може бити краћи од 10 нити дужи од 30 календарских дана 

од дана закључења уговора. 

Под даном закључења уговора рачуна се дан у коме је понуђач потписао уговор и завео 

у својим пословним књигама. 

У случају да понуђач понуди краћи рок испоруке исти то мора доказати наручиоцу. У 

случају да понуђач понуди дужи рок испоруке од 30 календарских дана понуда 

таквог понуђача ће бити одбијена као неприхватљива за наручиоца. 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

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

ПОНУДИ 

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

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 

с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цене без пореза на додату вредност. 

У цену су урачунати сви зависни трошкови понуђача. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

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

чланом 92. Закона. 

Исказана цена у обрасцу понуде и у обрасцу структуре понуђене цене мора бити 

идентична. 
 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Наручилац тражи средства  обезбеђења испуњена уговорних обавеза понуђача и то 

Бланко сопствена меница као гаранцију за добро извршење посла. 

Сопствена меница за добро извршење посла понуђач доставља најкасније у року од 7 

(седам) дана од дана закључења уговора. 

Сопствена меница за добро извршење посла траје најмање 60 дана рачунајући од дана 

потписивања уговора. 

Рок важења сопствене менице за добро извршење посла мора се продужити на захтев 

наручиоца у случају настанка непредвиђених ситуација које могу утицати на извршење 

уговорних обавеза а које нису биле познате у тренутку закључења уговора. Рок се 

продужава за период за који трају непредвиђене ситуације. 
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Сопствена меница за добро извршење посла мора бити евидентирана у Регистру 

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

потписана од стране лица овлашћеног за заступање које је наведено у картону 

депонованих потписа, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење–писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без 

ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 

издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу–писму и 

копију потврде о извршеној регистрацији менице. 

Наручилац ће уновчити сопствену меницу за добро извршење посла у случају да 

понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђеним 

овим уговором. 

 
12) БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ – РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА 

Биће разматране само понуде које су благовремене и које испуњавају услове и захтеве 

из конкурсне документације. Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде, односно 

понуде које садрже битне недостатке из члана 106. став 1. Закона о јавним набавкама. 

Битним недостацима понуде сматра се следеће: 1) ако понуђач не докаже да испуњава 

обавезне услове за учешће; 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за 

учешће; 3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења) 4) да је понуђени рок 

важења понуде краћи од прописаног; 5 ) понуда садржи друге недостаке због којих није 

могуће утврдити  стварну садржину понуде или није  могуће упоредити је са другим 

понудама. 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце 

у  смислу члана тачке 11. овог Упутсва и члана 82. Закона о јавним набавкама. 

 
13) ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
 

14) ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца 

Војводе Мишића број 1.Велика Плана 11320, електронске поште на e-mail 

jkpmilosmitrovic@gmail.com , или на факс број 026/516-275 тражити од наручиоца 

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

пре истека рока за подношење понуде.  

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 12/2020“. 

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

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. Обавештење о 

продужењу рока наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. Закона.  

Лице за контакт испред наручиоца је Митровић Јелена, службеник за јавне набавке ,  e-

mail  адреса: jelena.mitrovic.jkpmm@gmail.com 

 
15) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

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

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 
 

16) КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

17) ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке у случајевима прописаним чланом 

109. Закона. 
 

18) ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“.  

 
19) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

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

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 

 
20) РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

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

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од дана 

протека рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише 

уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било 

какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. 

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци у року 

од седам дана од дана пријема, наручилац може да закључи уговор са првим следећим 
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најповољнијим понуђачем. У том случају наручилац ће наплатити одговарајуће 

средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона. 

На ову јавну набавку ће се примењивати и:  

- Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан Законом о јавним 

набавкама (Службени лист СРЈ", број 33 од 11.јула 1997, 31/01, Службени гласник РС“, 

број 30 од 7. маја 2010);  

- Законом о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци 

("Службени лист СФРЈ", број 29/78, 39/85, 57/89 и "Службени лист СРЈ", број 31/93);  

-Правилници које је објавило Министарство финансија везано за поступак јавне 

набавке („Службени гласник РС“, број 83/2015 и 86/2015).  

 
21) НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА И САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

Начин подношења: 

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

које има интерес за доделу уговора у конкртном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца супротно 

одредбама Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се на адресу наручиоца и то непосредно или путем 

поште препорученом пошиљком са повратницом, у писменој форми, а копија се 

истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 

набавки (Немањина 22-26, Београд). 

Рокови за подношење: 

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

сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније  три дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63. став 2.  Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

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

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108.Закона  или одлуке о обустави 

поступка из члана 109.Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана 

од дана објављивања одлуке на Портал јавних набавки. 

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

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока 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. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 
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Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

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

пријема захтева за заштиту права. 

Садржина потпуног захтева за заштиту права: 

Захтев за заштиту права мора да садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца;  

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 

наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;  

7) потпис подносиоца. 

Износ таксе из члана 156.Закона: 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да изврши уплату таксе и то: 

Ако се уплата таксе врши налогом за пренос, исти се мора попунити на следећи 

начин: 

У пољу „дужник-налогодавац“ редом се уписује  Назив (име и презиме) и адреса 

подносиоца захтева за заштиту права; 

У пољу „сврха плаћања“ редом се уписује: ЗЗП; назив наручиоца, број или ознака јавне 

набавке; 

У пољу „прималац“ уписује се: Буџет Републике Србије; 

У пољу „шифра плаћања“ уписује се број 153 или 253; 

У пољу „валута“ уписује се РСД; 

У пољу „износ“ уписује се износ од 60.000,00 (шездесетхиљададинара); 

У пољу „рачун дужника-налогодавца“ уписује се текући рачун налогодавца; 

У пољу „рачун повериоца-примаоца“ уписује се текући рачун број 840-30678845-06; 

У пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава 

употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и слично. 

Ако се уплата таксе врши налогом за уплату, исти се мора попунити на следећи 

начин: 

У пољу „дужник-налогодавац“ редом се уписује  Назив (име и презиме) и адреса 

подносиоца захтева за заштиту права; 

У пољу „сврха плаћања“ редом се уписује: ЗЗП; назив наручиоца, број или ознака јавне 

набавке; 

У пољу „прималац“ уписује се: Буџет Републике Србије; 

У пољу „шифра плаћања“ уписује се број 153 или 253; 

У пољу „валута“ уписује се РСД; 

У пољу „износ“ уписује се износ од 60.000,00 (шездесетхиљададинара); 

У пољу „рачун примаоца“ уписује се текући рачун број 840-30678845-06; 

У пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава 

употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и слично. 

Детаљи везани за уплату таксе и други детаљи око подношења захтева за заштиту 

права дати су на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs  

Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија-Управе за трезор и на тај начин 

додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

http://www.kjn.gov.rs/


 

44 
 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чланова од 138. до 166. 

Закона. 
22) ЛОГО 

На полеђини радне блузе наручилац захтева да буде утиснут његов лого који има облик 
 

 
Ширина и висина морају бити у сразмери тако да има естетике. 
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