
 

 

Измена Конкурсне документације за jaвну набавку мале вредности  ЈН. бр. 11-839/2018                  1/59 

    
 
 

    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
 
 

         ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ АЛЕКСИНАЦ 
                           Ул.Петра Зеца број 35, 18220 Алексинац 
 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА 
 

РАДНА ОДЕЋА И ОБУЋА 
ПАРТИЈА 1 : Радна одећа и додаци 

ПАРТИЈА 2: Радна обућа  

 
ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ   

18110000, 18400000, 18800000 
 

Јавна набавка мале вредности 
 

бр.  11-839/2018 

 
 
Објављен позив за подношење 

понуда на Порталу јавних 
набавки и интернет страници 

Наручиоца 

17.04.2018.године 

Рок за доставу понуда 26.04.2018.године до 10,00 
часова 

Јавно отварање понуда 26.04.2018.године у  10.15 
часова 

 
 
 
 
 
 

 

 

Aприл,   2018.године 
 



 

 

Измена Конкурсне документације за jaвну набавку мале вредности  ЈН. бр. 11-839/2018                  2/59 

 
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке 
о покретању поступка јавне набавке број 766 од 11.04.2017.године и Решења о 
образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке број 767 oд 
11.04.2018.године, припремљена је 

 
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за јавну набавку мале вредности –  
набавка добара 

РАДНА ОДЕЋА И ОБУЋА 
ЈНМВ бр. 11-839/2018 

 
Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I  Општи подаци о наручиоцу и предмету јавне 
набавке 

3 

II 
 

Врста техничке карактеристике,квалитет, опис 
добара начин спровођења контроле 

4 

III Техничка спецификација 5 

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

17 

         V Критеријум за избор најповољније понуде  
21 

VI Обрасци који чине саставни дело понуде 22 

VII Модел уговора 42 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 50 

IX Образац Изјаве о упису у Регистар понуђача који 
води АПР 

59 

 
Укупно страна: 59 страна 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ И ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1.Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ АЛЕКСИНАЦ 
Адреса наручиоца: Петра Зеца број 35, 18220 Алексинац 
Меил адреса: vodovod.aleksinac@gmail.com 
Интернет страница Наручиоца: www.vodovodal.rs 
 
Начин преузимања конкурсне документације и начин достављања 
понуда 
Документација се може преузети са Портала јавних набавки, са интернет 
странице Наручиоца или непосредним преузимањем на адреси : ул .Петра Зеца 
број 35 у Алексинцу, канцеларија Правног Сектора 
Понуде се достављају на адреси : 

 
ЈКП „ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Алексинац 

Ул.Петра Зеца број 35 
18220 Алексинац 

са назнаком „Понуда  за јавну набавку мале вредности   
добара 

РАДНА ОДЕЋА И ОБУЋА 
ЗА ПАРТИЈУ ______________________________ 

(навести назив и број партије) 
ЈН.бр. 11-839/2018 

не отварати„  
2. Врста поступка јавне  набавке : 

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

3. Предмет јавне набавке број  11-839/2018 су добра: Радна одећа и 
обућа 

4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења 
уговора о јавној набавци 

5. Контакт лица: 
Никола Токић на  броју тел.фах 018/804-816  или на Е – маил адреси 
vodovod.aleksinac@gmail 
 

 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број  11-839/2018 су добра,  
РАДНА ОДЕЋА И ОБУЋА 

          Ознака из општег речника набавки је : 18110000, 18400000, 18800000 
2. Партије: 

Јавна набавка број 11-839/2018 - набавка добара  
Заштитна опрема   обликована је у ДВЕ партије  

ПАРТИЈА 1 : Радна одећа и додаци 
ПАРТИЈА 2: Радна обућа  
 

mailto:vodovod.aleksinac@gmail.com
http://www.vodovodal.rs/
mailto:vodovod.aleksinac@gmail
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 
РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
 

1.Врста и опис добра која су предмет набавке:  
Предмет набавке је набавка добaра РАДНА ОДЕЋА И ОБУЋА  обликована у  две 
партије  
ПАРТИЈА 1 : Радна одећа и додаци 
ПАРТИЈА 2: Радна обућа  

 
2.Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета за све 
три партије: 
 
Рок извршења уговорене обавезе за обе партије: 12 месеци од дана 
закључеља уговора  
 
Место испоруке добара за за обе партије: Испорука се врши франко магацин 
ЈКП “Водовод и канализација“ Алексинац, у ул.Петра Зеца број 35 у Алексинцу. 
Трошкови доставе предметних добара за обе партије падају на терет 
Понуђача. 
 
Понуђач је у обавези да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
Поред обавезних захтева, понуђачи су у обавези да уз понуду доставе: 
Један комплет узорака на увид Комисији за јавне набавке за узорке који су тражени и 
наглашени кроз опис у табели. Комисија за јавне набавке вратиће узорке Понуђачу 
по окончању поступка спровођења јавне набавке. 
Трошкви доставе и повраћаја узорка који је достављен на увид Комисији за јавне 
набавке падају на терет Понуђача. 
Узорци морају бити обележени редним бројем из спецификације из табеле за које је 
тражен узорак. 
Уз сваки узорак се доставља  и  тражени доказ. Узорци не морају бити у траженој 
боји, на  узорцима не мора бити штампа и вез.  
Испорука: Сукцесивна, по захтеву купца ( путем писменог захтева ) 
Рок испоруке : 7 дана од дана упућивања писаног захтева од стране Наручиоца  за 
набавку   предметних добара 

Неопходно је доставити копију Извештаја од акредитоване  установе да опрема 
задовољава тражене техничке карактеристике. Уколико је роба  страног порекла, 
обавезно доставити декларацију о усклађености  са европским стандардом 
(преведено од стране судског тумача) и стручни налаз акредитоване установе на 
основу ког је издата декларација о усклађености - копију.   
 
Напомена:Наручилац није специфицирао тачно које акредитационе установе издају 
напред наведени извештај из разлога што у Р.Србији има  више установа 
акредитованих за обављање ових послова. 
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
Предмет јавне набавке добара је  Заштитна опрема, ЈН бр. 11-839/2018 
ПАРТИЈА 1: РАДНА ОДЕЋА И ДОДАЦИ 

 
Р.

Б 

ОПИС Оквирне 

величине  

 РАДНО ОДЕЛО  

За заштиту од прљавштине, влаге и хладноће. Ергономска својства и 
обележавање према стандардима СРПС ЕН 13688 или одговарајућим. 
Материјал: 67% ПЕС -33% памук 240 г/м2, скупљање по ширини до 1% 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. 

Јакна одела се закопчава рајфишлусом, има шоб лајсну и плаве апликације. 
Има класичну крагну и ластих на крајевима рукава. Нашивени хармоника џепови  
су у грудном делу, који се затварају патнама, од којих је десни ужи и у наставку 
има додати ђеп за две оловке и два коса у пределу струка. У предњем раменом 
делу је плава апликација ( ширина апликације која се спаја са вратним делом 
око 9 цм, а дела која се спаја са рукавом око 16 цм).  

Панталоне су са пластроном на коме је нашивен џеп оивичен плавим паспулом 
и од врха џепа још један плави паспул на висини од 4 цм, трегери са пластроном 
се спуштају пластичним копчама, на предњем делу панталона  у пределу струка 
су нашивена два џепа, оивичена плавим , а на бочном делу ногавица, су 
нашивена 2 хармоника џепа са плавим апиликацијама, који се затварају 
патнама.У делу колена су ојачања дужине око 18 цм, испуњена кофлином, 
хоризонтално штепана и оивичена плавим паспулом.  

Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат од акредитоване 
лабораторије са територије Србије да су испуњени услови из техничке 
спецификације. Декларација произвођача. Упутство за употребу, 
одржавање и складиштење 

50-64 

 РАДНО ОДЕЛО - ЗИМСКО  

За заштиту од прљавштине, влаге и хладноће. Ергономска својства и 
обележавање према стандардима СРПС ЕН 13688 или одговарајућим. 
Материјал: 67% ПЕС -33% памук 240 г/м2, скупљање по ширини до 1% 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. 

Јакна одела се закопчава рајфишлусом, има шоб лајсну и плаве апликације. 
Има класичну крагну и ластих на крајевима рукава. Нашивени хармоника џепови  
су у грудном делу, који се затварају патнама, од којих је десни ужи и у наставку 
има додати ђеп за две оловке и два коса у пределу струка. У предњем раменом 
делу је плава апликација ( ширина апликације која се спаја са вратним делом 
око 9 цм, а дела која се спаја са рукавом око 16 цм).  

50-64 
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Панталоне су са пластроном на коме је нашивен џеп оивичен плавим паспулом 
и од врха џепа још један плави паспул на висини од 4 цм, трегери са пластроном 
се спуштају пластичним копчама, на предњем делу панталона  у пределу струка 
су нашивена два џепа, оивичена плавим , а на бочном делу ногавица, су 
нашивена 2 хармоника џепа са плавим апиликацијама, који се затварају 
патнама.У делу колена су ојачања дужине око 18 цм, испуњена кофлином, 
хоризонтално штепана и оивичена плавим паспулом.  

Уложак је од кофлина са поставом од полиестера са блокадом од 150гр/м2, 
обострано штепаног са могућношћу скидања. Уложак се причвршћује копчањем 
дугметима. 

Доставити уз понуду: Узорак, Извештај о испитивању издат од 
акредитоване лабораторије са територије Србије да су испуњени услови из 
техничке спецификације. Декларација произвођача. Упутство за употребу, 
одржавање и складиштење. 

 ЗАШТИТНИ ПРСЛУК 
 
Израђено по стандарду ЕН 13688:2015 
Материјал: Материјал: 67% ПЕС -33% памук 240 г/м2, скупљање по ширини до 
1% 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. 
Уложак је од кофлина 150г/м2 једнострано штепаног. 
Футровани прслук са нежно плавим паспулима има 2 џепа са капнама у висини 
груди и 2 усечена доле. Прслук има шоб лајсну. 
Доставити:  Узорак, Извештај о акредитоване лабараторије о испитивању 
материјала и репроматеријала, Декларацију о усаглашености и упутство за 
употребу и одржавање. 
 

М-XXXL 

 СТРАЖАРСКА УНИФОРМА 

Униформа од 100% од полиестера, површинска маса 175-180г/м2, густина нити 
по основи мин.56ж/цм а по потки мин.35ж/цм, отпорност према води: 
водонепропустљива. 

 Јакна је дужине до бокова, струкиран крој; крагна од вештачког крзна која се 
може скинути а за јакну је причвршћена дрикерима. Јакна се затвара пластичним 
ливеним рајсфешлусом, по целој дужини. На прсном делу су нашивена два џепа 
испод којих се налазе унутрашњи џепови; спољни џепови се затварају патнама а 
унутрашњи рајсфишлусом који се налази изнад патне. Вертикално су усечена 
два џепа са нашивеним џеп лајснама. Јакна има нашивен појас. На леђном делу 
се налази ојачана фалта око рукава. Рукави су са манжетнама на којима је 
нашивен чичак за регулацију ширине рукава око зглоба руке. Јакна је 
постављена штепаним 150г/м2 кофлином поставом. Јакна има  два унутрашња 
џепа која се затварају рајсфешлусом и у висини су струка.  

Панталоне су класичног кроја, са појасом и гајкама у струку, копчање зипом и 
дрикером. Ојачан седални део. На предњем делу два усечена џепа са 
нашивеним џеп лајснама;са стране бочни полухармоника џепови који се 
затварају патнама и копчају са по два дрикера. Ногавице са предње стране 
целом дужином имају украсни дупли штеп. Ојачање на коленима. Ногавице се 
завршавају отвором са унутрашње стране који се затвара чичком. Панталоне 
имају поставу од полиестера. 

Доставити: Узорак , извештај акредитоване лабораторије о испитивању 
основног материјала и кофлина, Декларацију о усаглашености и упутство 
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за употребу и одржавање. 

 

 ЈАКНА (ИНКАСАНТИ) 

Зимска водоотпорна јакна од 100% полиестера са слојем ПВЦ-а, 190г/м2, са 
термо поставом, копчање је зипом и чичак траком. Равног кроја је, дужине испод 
бокова са подигнутом крагном;унутрашња страна јакне је постављена полар 
плетенином. Закопчава се рајсфершлусом и има преклопну лајсну која је на 5 
места причвршћена за јакну чичак траком. На прсном и леђном делу јакна је 
сечена  и у шав је убачена рефлектујућа трака. На десној страни предњег дела 
јакне су нашивена 4 џепа. На прсном делу је двоструки џеп на којем је додатно 
нашивен џеп од мрежице. Испод њега се налазе два мања џепа од којих један 
има патну а други се затвара чичак траком. На левој страни предњег дела јакне 
нашивена су три џепа. На прсном делу је вертикално нашивен џеп за оловке 
поред којег је и џеп за мобилни телефон. Испод струка је нашивен џеп са 
фалтом на који је нашивен мањи џеп. Рукави јакне се могу скинути, за јакну су 
причвршћени рајсфершлусом, тако да се може носити и као прслук. 

Доставити: Декларација о усаглашености, Извештај о контролисању 
упутство за употребу и одржавање. 

 

М-XXXL 

 ЈАКНА (ВОЗАЧИ) 
 
Зимска јакна од 100% полиестера са слојем ПВЦ микрофибера , постава 100% 
полиестер , капуљача се скида, обим манжетни се подешава помоћу чичак траке 
, копчање зипом је заштићено преклопом са дрикерима. Површинска маса: 210-
230г/м² 
Доставити: Декларација о усаглашености, упутство за употребу и 
одржавање. 
 

М-XXXL 

 ЈАКНА (РУКОВОДИОЦИ) 

Зимска софтсхелл јакна са капуљачом, произведена од 94%полиестера и 6% 
спандекса, 320 г/м2, водоотпорна и парапропусна, водоотпорни зипови, ТПУ 
мембрана, практични џепови, вентилација испод пазуха и додатно затварање 
око појаса, унутрашње еластичне манжетне у рукавима. 

Доставити: Декларација о усаглашености, упутство за употребу и 
одржавање. 

М-XXXL 

 ЗАШТИТНА МАЈЦА 

Мајца са крагном и кратким рукавима , 180 г/м2 (+/-5%) 94% памук и 6% 

еластина,скупљање по ширини и дужини до 2% при прању на 40Ц . 

Доставити:  извештај о испитивању акредитоване лабараторије. 

М-XXXL 

 ЗАШТИТНА МАЈЦА 

Мајице, кратак рукав 100% памук, 160гр/м2(+-3%), СИНГЛ, скупљање по ширини 

до 2% при прању на 40Ц. 

Опис: мајица је израђена од сингла без џепова са окрулим отвором око врата на 

који је нашивен рендер 2-3 цм у истој боји 

Доставити: Извештај акредитоване лабораторије о испитивању материјала, 

упутство за употребу и одржавање. 

 
М-XXXL 

 МАНТИЛ РАДНИ - БЕЛИ 

Материјал: За заштиту од атмосферских утицаја и прашине. Ергономска својства 

и обележавање према стандардина СРПС ЕН 13688. Материјал 100% памук, 

200г/м2(+-5%), скупљање по ширини и дужини 1% при прању на 95Ц, густина 

50-64 
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нити по основи мин 45 ж/цм, по потки мин 20 ж/цм; прекидна сила по основи 

мин.76, по потки мин.40; прекидно издужење по основи мин.10, по потки мин.10. 

По општем захтеву стандарда СРПС ЕН ИСО 13688:2015 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. 

Мантил је намењен заштити тела радника у процесу производње од нечистоће и 

мањих механичких ризика. 

Класичан крој са реверима и углавним рукавима.На прсном делу са леве стране 

нашивен је један џеп пропорционалне величине величини мантила. Са обе 

бочне стране у висини појаса налазе се по један нашивен џеп. Копчање мантила 

је са четири дугмета која су у боји основног материјала. 

Доставити: Декларацију о усаглашености са упутством за употребу и 

извештај о испитивању материјала  

 КАЧКЕТ 

Качкет од 100% памука са тврдим ширитом и пластичном траком за подешавање 

обима, универзалне величине.Користе се за заштиту главе од нечистоћа и 

временских непогода. 

Опис качкета: качкет је израђен из шест једнкаих делова међусобно повезаних. 

На средини капе има повезујуће дугме у истој боји. На предњем делу је шилт у 

истој боји. Назад постоји мали отвор са траком ширине 8 цм који служи за 

подешавање капе према величини главе. Трака је ширине од 2-3 цм и 

регулација се може вршити чичак траком, пластичном или металном шналом. 

Качкет треба да буде шестопанелни, са штитником за сунце од тврде 

пластике,који је благо савијен. Предњи део качкета са унутрашње стране треба 

да буде ојачан мрежицом која обезбеђује његову чврстину. На сваком панелу 

качкета треба да буде отвор за вентилацију. За регулисање обима око главе у 

задњем делу качкета треба да буде трака са металном копчом. 

Површинска маса качкета 180-190 г/м2. 

Сировински састав: памук 100%. 

Доставити:Извештај акредитоване установе да су испуњени технички 

услови из конкурсне документације.Декларацију о усаглашености са 

траженим стандардом.Упутство за употребу и одржавање. 

 

М-XXXL 

 ЗАШТИТНА КЕЦЕЉА ЗА КИСЕЛИНЕ И БАЗЕ 

Израђено по стандарду ЕН 14605 тип ПБ4 

Израђена 100 % од винила са слојем ПВЦ-а и најлонским трегерима, димензије 

мин. 90 х 115 цм, отпорна на раствараче, киселине, и животињска уља и масти. 

Доставити: Декларацију о усаглашености са траженим 

стандардом,Извештај акридитоване лабараторије о 

испитивању,Сертификат о прегледу типа и Упутство за употребу и 

одржавање. 

 
М-XXXL 

 ЗАШТИТНА ГАС МАСКА 

Маска за цело лице израђена од силикона са једним филтером и пружа 
максимални конфор. Потпуно прозирни панорамски визир омогућава 
максимални продор светлости у унутрашњост маске и пружа оптималну 
видљивост. Визир штити од удара честица,прашине, испарења као и органских и 
неорганских пара и има заштитни слој против замагљења и механичких 
оштећења.Качи се на пет тачака тако да се маска лако може подесити. Користи 

-------- 
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широк распон филтера са ДИН навојем у слкаду са ЕН 141 и ЕН 143. 

Маска испуњава стандард ЕН 136 класа 3. 

Доставити: Узорак, Делкарацију о усаглашености са траженим стандардом , 

уколико је роба страног порекла, доставити оверене од стране судског 

тумача и Сертификат о прегледу типа и Упутство за употребу и одржавање. 

 ОДЕЛО ЗА ХЛОР 

Израђен по стандарду ЕН 465 

Гумирани комбинезон од полиамида са ПВЦ наносом, са капуљачом и 

еластичним манжетнама на рукавима и ногавицама, отпоран на растворе 

киселина и база.Погодан за употребу у хемијској индустрији, комуналним 

службама,на пословима прераде, отпада, и пословима везаним за канализацију. 

Доставити:  Узорак, Декларацију о усаглашености са траженим стандардом, 

Сертификат о прегледу типа, доставити технички лист и упутство за 

употребу и одржавање. 

L-XXXL 

 ЗАШТИТНО ЦЕДИЛО ЗА ХЛОР 
Израђен по стандарду ЕН 141 
Комбиновани филтер за органске и неорганске гасове и паре 
Доставити:  Узорак, Декларацију о усаглашености са траженим стандардом, 

уколико је роба страног порекла, доставити преводе оверене од стране 

судског тумача као и Сертификат о прегледу типа и Упутство за употребу и 

одржавање. 

---- 

 КИШНА КАБАНИЦА 

Водоотпорна кишна кабаница са капуљачом која се пакује у крагну, произведена 

од 100% полиестера, са слојем ПВЦ-а, у шутој, зеленој и тегет боји. Шавови су 

прошивени и лепљени. Тежина тканине од које је израђена је 180-190г/м2. 

Површинска маса кишне кабанице треба да буде 200-210 г/м2. 

Кишна кабаница треба да буде водонепропусна. Шавови кишне кабанице треба 

да буду шивени, а потом и варени да не пропуштају воду. Кишна кабаница треба 

да буде израђена од полиестарске тканине пресвучене ПВЦ-ом, да има 

капуљачу са гајтаном за затезање, која се не скида. Дужина кабанице треба да 

буде до испод колена, да се затвара са пластичним рајсфершлусом, преко којег 

је са леве стране покривна лајсна која се пласичним 

дрикерима причвршћује за десну страну кишне кабанице. Са обе стране кишна 

кабанице, у висини бокова, треба да буде нашивен по један џеп са преклопом. 

Испод пазуха кишна кабаница треба да има отворе за проветравање, као и на 

леђном делу, који су преклопом заштићени од проласка воде. 

Доставити:  Узорак, Извештај акредитоване лабораторије како би се 

упоредиле техничке карактеристике понуђеног добра са траженим 

карактеристикама, Декларацију о усаглашености, упутство за употребу и 

одржавање. 

 
L-XXXL 

 ПРСЛУК ОБЕЛЕЖАВАЈУЋИ 

Прслук високе видљивости у складу са ЕН 471, са рефлективним тракама, 
произведен од 100% полиестера, копча се чичак траком. 

Доставити: Извештај акредитоване лабораторије, Декларацију о 

усаглашености са траженим стандардом, Сертификат о прегледу типа и 

упутство за употребу. Уколико је роба страног порекла, доставити преводе 

оверене од стране судског тумача. Упутство за употребу и коришћење. 

L-XXXL 

 ЗАШТИТНЕ ИЗОЛАЦИОНЕ ЦИПЕЛЕ 

Ципела за електричаре : Израђене по стандарду ЕН ИСО 20345:2011. 

Плитка ципела израђена од коже и гуме. Ципела има неметалну заштиту прстију 

ТОП РЕТУРН , отпорна на ударе до 200 Ј и отпорна на компресију до 1500 кг. 
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 Унутрашњи и средњи ђон су веома отпорни на електрицитет, са шарама. Ђон је 

од полиуретана/ТПУ направљен од новог електроизолованог једињења . 

Спољашњи ђон ИЦЕ ТПУ, отпоран на клизање, абразију и на угљоводонике. 

Средњи ђон је од црног полиуретана са АПТ облогом, ниске густине, удобан и 

отпоран на удар, отпоран на перфорацију: вишеслојна, веома растегљива 

тканина. 

Горњи део : најлон и мрежица, добро пропушта ваздух и отпорна на абразију. 

Уложак (МЕТАТАРЗАЛНА  ПОТПОРА) на газишту, направљена је од меканог 

полиуретана, анатомска, прекривена тканином, може да се уклања и гарантује 

максималну удобност и ублажава ударце.  

 ШЛЕМ 

Израђен по стандарду ЕН 397 и ЕН 50365 

Шлем са средњим ширитом, подесивом траком и вентилацијом, са каналом за 

одвод кишнице. Произведен је од ХДПЕ-а, полиетилена велике густине што му 

даје висок степен отпорности на удар. Поседује текстилни уложак са качењем на 

6 тачака, подешавање обима је максимално поједностављено захваљујући 

новом ОнеТоуцх систему, знојница је од памука обложеног порозним ПУ слојем 

за максималну апсорпцију. Шлем испуњава захтеве стандарда ЕН 50365, класа 0 

– електричне изолационе кациге за употребу у постројењима ниског напона где 

напон не прелази 1000В наизменичне струје или 1500В једносмерне струје. 

Поседује и адаптере за качење низа додатака(антифони,визири...). 

Доставити: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом, 

Технички лист и Упутство за употребу и одржавање. 

 

/ 

 НАОЧАРЕ ВАРИЛАЧКЕ 

Израђене по стандарду ЕН 175 

Варилачке наочаре на преклоп са вентилиа, мекани ПВЦ ра, елстична подесива 

трака, поликарбонатна стакла ДИН 5, унутрашња поликарбонатна стакла-

бистра. 

Доставити: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом, уколико 

је роба страног порекла, доставити преводе оверене од стране судског 

тумача, Сертификат о прегледу типа и Упутство за употребу и одржавање 

 

/ 

 ЗАШТИТНЕ НАОЧАРЕ ЗА ХЛОР 

Заштитне наочаре са поликарбонатним стаклом. Основни антимаглин 

премаз(АМ). Оптичка класа сочива 1, пружају заштиту од удара честица средње 
брзине до 120 м7с, течних капљица, крупних честица прашине и топљених 

метала  и чврстих ужарених честица. Имају широко видни поље и могу се носити 
преко диоптријских наочара. Пенасти ПВЦ рам омогућава перфектно налегање. 

Имају широку еластичну траку за подешавање обима. 

Доставити:Декларацију о усаглашености са траженим стандардом, 

Технички лист и упутство за одржавање и употребу. 

 

/ 

 РЕСПИРАТОР ЗА УСТА - ПРАШИНУ 

 Хоризонтално склопива маска чији дизајн гарантује комфор и перфектно 

налегање, велика запремина омогућава низак отпор при дисању и смањује 

потенцијал продирања честица, са вентилом. 

Израђена по стандардима ЕН 149. 

Доставити: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом, 

уколико је роба страног порекла, доставити преводе оверене од стране 

судског тумача као и Сертификат о прегледу типа и Упутство за 

/ 
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употребу и одржавање. 

 ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ ЗА ХЛОР 

Израђене по стандарду ЕН 388 и ЕН 374-1 

Израђене од природне гуме, латекса, мочене у неопрен, рељефасте, обложене 
памучним прахом.Дебљина од 0,68-0,70 мм, дужина од 30-35 цм 

Доставити  Узорак, Декларацију о усаглашености са траженим стандардом , 

Сертификат о прегледу типа.Упутство за употребу и одржавање. 

/ 

 ЗАШТИТНА РУКАВИЦА ФЕКАЛНА 

Израђене по стандарду ЕН 388 

Намењене за рад са уљем и нафтом. Дужина рукавице 35 цм. Начин израде 

шивена подклога без испупчења, шавова, целобризгана споља глатка.Лице 

поливинилхлорид, подлога памучна плетенина. Не пропушта ваздух, отпорна на 

раствараче и алкалијама. 

Доставити:Извештај од акредитоване установе да су испуњени технички 

услови из конкурсне документације. Декларацију о усаглашености са 

траженим стандардом , уколико је роба страног порекла, доставити 

преводе оверене од стране судског тумача као и Сертификат о прегледу 

типа. Упутство за употребу и одржавање. 

 

 
/ 

 НИТРИЛНЕ РУКАВИЦЕ 
 
Гумене киселоотпорне рукавице за рад у лабораторији. Заштитне рукавице 
мочене у ПВЦ са нитрилом, имају памучну основу и пружају заштиту од 
механичких и хемијских ризика, дужина рукавица је 35цм, отпорне су на 
киселине и базе.  
Стандард: ЕН 388 2121, ЕН 374 АКЛ 
 
Доставити: Узорак, Извештај од акредитоване установе да су испуњени 

услови из техничке спецификације, Декларацију о усаглашености са 

траженим стандардом , уколико је роба страног порекла, доставити 

преводе оверене од стране судског тумача као и Сертификат о прегледу 

типа. Упутство за употребу и одржавање. 

 

/ 

 10.РУКАВИЦЕ КОЖНЕ  
 
Рукавица израђена по стандарду ЕН 388 ниво заштите мин. 2121 
Израђена од говеђе коже са пет прстију,светле боје, изнутра постављена 
текстилна постава ради упијања зноја. Рукавица шивена, штеп 3/1, дебљина 
коже мин 1,4 мм. 
Доставити: Извештај од акредитоване установе да су испуњени услови из 
техничке спецификације, Декларацију о усаглашености са траженим 
стандардом , уколико је роба страног порекла, доставити преводе оверене 
од стране судског тумача као и Сертификат о прегледу типа. Упутство за 
употребу и одржавање. 
 

 
/ 

 ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ  

Израђене по стандарду ЕН 388 

Рукавице дупло мочене у латексу, храпаве површине , са 5 прстију и рендером 
уз руку. Гума нанета на длан,прсте и део надланице. Дебљина наноса на 
рукавицама мин 1,6 мм.Рукавице за заштиту од механичких ризика. 

Доставити: Узорак са извештајем акредитоване установе да су испуњени 
услови из техничке спецификације, Декларацију о усаглашености са 
траженим стандардом , уколико је роба страног порекла, доставити 
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преводе оверене од стране судског тумача. Упутство за употребу и 
одржавање. Доставити сертификат о прегледу типа. 

 ПРВА ПОМОЋ – КОМПЛЕТ ДО 20 ЉУДИ 
Доставити ормарић прве помоћи комплетан до 20 људи по Правилником  о 
пружању прве помоћи , Сл. Гласник 109/2016 

/ 

 НОСАЧ ВИЗИРА СА СТАКЛОМ 
Стандард  ЕН  166.1.B  
Носач визира на преклоп, дубљи , са већим степеном заштитечеоног дела главе, 
подешавање обима помоћу точкића, има замењљиву знојницу. Бистро визир 
поликарбонатско стакло отпорно на удар честица велике брзине, хемикалије и 
повишене температуре ( оптичка класа 1 ) Стандард SRPS  EN 166.1.B  
Израђено по стандарду ЕН 175 
Варилачке наочаре на преклоп са вентилима. Мекани ПВЦ , подесива трака, 
поликарбонатна стакла ДИН 5, унутрашња поликарбонатна стакла – бистра. 
Доставити: Узорак,  Доставити делкарацију о усаглашености са траженим 
стандардом, уколико је роба страног порекла, доставити оверене од стране 
судског тумача. Сертификат о прегледу типа и упуство за употребу и 
одржавање. 

/ 

 АНТИФОНИ 
Намена :  Заштита слуха  
Стандард  ЕН   352 - 1 
Антифони подешавајући, удобне пенасте АБС наушнице, предвиђени за 
ношење у току целог радног времена , хигијенско паковање. За употребу у 
индустрији грађевинарству. Пригушење СНР 24 децибала.  
Доставити: Узорак,  Доставити делкарацију о усаглашености са траженим 
стандардом, уколико је роба страног порекла, доставити оверене од стране 
судског тумача. Сертификат о прегледу типа и упуство за употребу и 
одржавање. 

/ 

 
Спецификација величина за партију 1: РАДНА ОДЕЋА  И ДОДАЦИ 

Назив добра  
 
 
 
 

( 1 ) 

Потребна 

количина у 

комадима у 

2018 години 
 

( 2 ) 

Број  

50 

Број  

52 

Број  

54 

Број  

56 

Број  

58 

Број  

60 

Укуп.  
 

пара 

Радно одело 45 1 3 20 14 4 3 45 

Радно одело зимско  28 1 1 10 10 3 3 28 

Стражарска 
униформа 

10 - 1 6 3 - - 9 

Мантил радни бели 2 - 1 1 - - - 2 

 
 
 

Назив добра  
 
 

 

Потребна 

количина у 

комадима у 

2018 години 
 

Број  

XL 

Број  

2XL 

Број  

3XL 

Укуп.  
 

пара 

Заштитни прслук 25 1 22 2 25 
Јакна (Инкасанти) 3 - 3 - 4 

Јакна (Возач) 4 1 3   
Јакна (Руководиоц) 7 1 5 1  

Одело за хлор  2 3 1  
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Мајца кратких рукава 100 14 80 6 100 
Мајца поло 50 10 30 5 45 

Кишна кабаница 45 2 40 3 45 
Прслук 
обележавајући 

45 3 40 3 45 

Наведени бројеви ( величине )  у табели су орентационе и приближне стварним 

потребама  Наручиоца. Стварне потребе зависе од потреба Наручиоца, а Наручилац 

задржава право измене наведених величина. 

Стварне и коначне величине добара по артиклима биће захтеване приликом слања 

захтева за  испоруку. 
 
ПАРТИЈА  2 – РАДНА ОБУЋА   
 
Р
.
Б 

ОПИС Оквирне 
величине 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

ЗАШТИТНА ЦИПЕЛА ДУБОКА 

Израђене по стандарду ЕН ИСО 20347 О1 СРЦ. 

Дубока кожна ципела, затворена у области пете, одговарајућих ергономских 
својстава. 

Отпорност на проклизавање: на керамичком поду са детерџентом мин.0,50, а на 
челичном поду са глицеролом мин.0,20 (односи се и на проклизавање пете и 
предњег дела ка напред) 

Лице: природна кожа, говеђи бокс, пресована, црне боје, дебљина коже од 1,8-2 
мм, апсорпција воде до 30%, продирање воде до 0,08г., наизменично превијање 
изнад 50 000 циклуса. 

Постава: предњи део неткани текстил-филц, сарице и језик-синтетичка 
плетенина са уграђеним сунђером на ивици петног дела 

Језик: вештачка кожа са уграђеним сунђером, посатављен, затворене жаба 
форме. 

Уложна табаница: анатомска, плетенина на ПУ подлози, може да се вади ради 
одржавања. 

Ђон:двослојни, полиуретан 100% са крампонима, отпоран на течна горива. 

Отпорност целе ципеле према води минимум 60 мин. 

Везивање: помоћу 4 пара металних алки, синтетичке пертле са 
пластифицираним крајевима. 

Начин израде: бризгана обућа 

Доставити: Узорак са извештајем акредитоване лабораторије да су 
испуњени услови из техничке спецификације, Декларацију о 
усаглашености са траженим стандардом,  порекла, доставити Сертификат 
о прегледу типа и упутство за употребу 

36-4 

 
 
 
 
 
 
 

ЗАШТИТНА ЦИПЕЛА ДУБОКА СА КАПОМ 

Израђене по стандарду ЕН ИСО 20345 С1 СРЦ. 

Дубока кожна ципела, затворена у области пете, одговарајућих ергономских 
својстава. 

Отпорност на проклизавање: на керамичком поду са детерџентом мин.0,50, а на 
челичном поду са глицеролом мин.0,20 (односи се и на проклизавање пете и 

36-48 
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2 

предњег дела ка напред) 

Лице: природна кожа, говеђи бокс, пресована, црне боје, дебљина коже од 1,8-2 
мм, апсорпција воде до 30%, продирање воде до 0,09г., наизменично превијање 
изнад 50 000 циклуса. 

Постава: предњи део неткани текстил-филц, сарице и језик-синтетичка 
плетенина са уграђеним сунђером на ивици петног дела 

Језик: вештачка кожа са уграђеним сунђером, посатављен, затворене жаба 
форме. 

Уложна табаница: анатомска, плетенина на ПУ подлози, може да се вади ради 
одржавања. 

Ђон:двослојни, полиуретан 100% са крампонима, отпоран на течна горива. 

Отпорност целе ципеле према води минимум 60 мин. 

Везивање: помоћу 4 пара металних алки, синтетичке пертле са 
пластифицираним крајевима. 

Начин израде: бризгана обућа 

Доставити: Узорак са извештајем акредитоване лабораторије да су 
испуњени услови из техничке спецификације, Декларацију о 
усаглашености са траженим стандардом , доставити Сертификат о 
прегледу типа и упутство за употребу. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

ЗАШТИТНА ЦИПЕЛА ПЛИТКА 

Израђене по стандарду ЕН ИСО 20347 О1 СРЦ. 

Плитка кожна ципела, затворена у области пете, одговарајућих ергономских 
својстава. 

Отпорност на проклизавање: на керамичком поду са детерџентом мин.0,50, а на 
челичном поду са глицеролом мин.0,20 (односи се и на проклизавање пете и 
предњег дела ка напред) 

Лице: природна кожа, говеђи бокс, пресована, црне боје, дебљина коже од 1,8-2 
мм, апсорпција воде до 30%, продирање воде до 0,08г., наизменично превијање 
изнад 50 000 циклуса. 

Постава: предњи део неткани текстил-филц, сарице и језик-синтетичка 
плетенина са уграђеним сунђером на ивици петног дела 

Језик: вештачка кожа са уграђеним сунђером, посатављен, затворене жаба 
форме. 

Уложна табаница: анатомска, плетенина на ПУ подлози, може да се вади ради 
одржавања. 

Ђон:двослојни, полиуретан 100% са крампонима, отпоран на течна горива. 

Отпорност целе ципеле према води минимум 60 мин. 

Везивање: помоћу 3 пара металних алки, синтетичке пертле са 
пластифицираним крајевима. 

Начин израде: бризгана обућа 

Доставити: Узорак са извештајем акредитоване лабораторије да су 
испуњени услови из техничке спецификације, Декларацију о 
усаглашености са траженим стандардом ,Сертификат о прегледу типа и 
упутство за употребу. 
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4 

ЗАШТИТНА ЦИПЕЛА                                                                                             

Израђене у складу са стандардом: СРПС ЕН ИСО 20345 ниво заштите С3 СРЦ 

Лице природна говеђа, бокс кожа, глат хидрофобирана, црне боје осим предњег 
дела ципеле који је урађен од   синтетичке коже  ( у саставу: 65 % полиамида и 
35 % полиуретана  са премазом полиуретана против механичких оштећења). 

Дебљина коже: од 1,8мм-2мм Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса 1. 

Језик:од вештачке коже постављене са уметнутим сунђером затворене жаба 
форме. Постава: текстилна 

Отпорност на хабање: суво мин. 25 000, мокро мин. 12 000. 

Крагна је од природне коже, осим малог завршетка у петном делу где је 
уметнута вештачка кожа и крагна је постављена текстилном поставом са 
уграђеним сунђером. 

Уложна табаница је одстрањива са упијајућим својствима 

Ђон  двокомпонентни ПУ 100% са крампонима, профилисан, директно убризган 
са горњм делом обуће, антистсатик, са ублаживачем удара у пети-тзв. шок 
апсорбер и повишеним предњим и петним делом за заштиту од механичких 
оштећења. 

Отпорност на клизање (коефицијент трења) керамички под са раствором 
детерџента: 

 -клизање пете ка напред:≥0,28 

 -клизање предњег дела ка напред:≥0,32 

челични под са глицерином: 

-клизање пете ка напред:≥0,13 

-клизање предњег дела ка напред:≥0,18 

У предњем делу ципеле су ојачане заштитном капом од композитног материјала 
отпорним према удару и притиску мин. 200Ј. 

Табаница је од вишеслојног материјала са неметалним улошком за заштиту од 
пробијања. 

Отпорност према пробијању  изнад 1100 Н. 

Везивање: помоћу  5 пари отвора и синтетичких пертли. 

Начин израде:бризгана обућа. 

Доставити уз понуду:  Узорак са извештај о испитивању издат од 
акредитоване установе са територије Србије, сертификат о прегледу типа 
издат од акредитоване установе са територије Србије, технички лист 
производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, 
декларација о усаглашености са траженим стандардом, упутство за 
употребу и одржавање 

 

5 

ЗАШТИТНА ЧИЗМА – ДУБОКА 

Чизма израђена по стандарду – ЕН ИСО 20347:2013 

Ниво заштите:ОБ, Е, СРА 

Висина чизме до 380мм 

Боја: црна 

Лице:природни и синтетички каучук 

Постава: тканина(100% памук) 

Ђон: природни каучук, каландиран, црни 

41-48 
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Доставити: Декларацију о усаглашености 

 
Спецификација величина за Партију 2 – Радна обућа  

Назив добра  
 
 
 
 

( 1 ) 

 

Потребна 

количина 

за 2018 

Број  

40 

Број  

41 

Број  

42 

Број  

43 

Број  

44 

Број  

45 

Број  

46 

Укупно  
 

пара 

Заштитна ципела 
дубока 

55 - 3 5 7 5 4 1 57 

Заштитна ципела 
дубока са капом 

18 1 1 4 5 1 - - 18 

Заштитна ципела  
плитка 

4 1 - 6 7 5 3 1 4 

Заштитна ципела   2 - - 1 1 - - - 2 

Заштитна чизма - 
дубока 

32 - - - 3 2 1 - 32 

Наведени бројеви ( величине )  у табели су орентационе и приближне стварним 

потребама  Наручиоца. Стварне потребе зависе од потреба Наручиоца, а Наручилац 

задржава право измене наведених величина. 

Стварне и коначне величине добара по артиклима биће захтеване приликом слања 

захтева за  испоруку. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1) 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 
чл. 75. Закона, и то: 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ : 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар  (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
Закона); 
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 
5) 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 немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона). 
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА  
ИЗЈАВА ( Образац 5 у поглављу VI  ове конкурсне документације), којом 
понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75 став 1 тачка 1) 
до 4)  и става 2 ЗЈН дефинисане овом конкурсном документацијом. 
 
ДОДАТНИ УСЛОВИ:   
1.Техничка опремљеност: Понуђач је дужан да поседује доставно возило 

у свом власништву или пак закупу. 
Доказ: Копија саобраћајне дозволе ако је возило у власништву понуђача или 
фотокопија важећег уговора о закупу возила 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Измена Конкурсне документације за jaвну набавку мале вредности  ЈН. бр. 11-839/2018                  18/59 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ 
ЧЛАНА 75.ЗАКОНА 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 
(Образац Изјаве саставни је део конкурсне документације) којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом.  
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ 
подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а 
додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у 
поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да 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 не може бити краћи од пет дана, 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: 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно 
извод из одговарајућег регистра. 



 

 

Измена Конкурсне документације за jaвну набавку мале вредности  ЈН. бр. 11-839/2018                  19/59 

2)Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног 
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује 
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело 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 зсконских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
3)Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ:  
1.Техничка опремљеност:  
Доказ: Копија саобраћајне дозволе ако је возило у власништву понуђача или 
фотокопија важећег уговора о закупу возила 
 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. 
став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
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Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, и то: 
Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или 
организације где се могу благовремено добити исправни подаци о: 
Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство 
финансија и привреде, Република Србија), адреса: Саве Машковића 3-5, 
Београд, Србија, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. 
Заштита животне средине – назив државног органа: Агенција за заштиту 
животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне 
средине Републике Србије, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет 
адреса: www.merz.gov.rs), адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже 
Јовановића 27а, Београд, интрнет адреса Агенције за заштиту животне 
средине: www.sepa.gov.rs. 
Заштита при запошљавању, условима рада – Министарство 
рада,запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, 
интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 
Агенција за привредне регистре - Адреса: Бранкова 25, Београд 11000, 
интернет адреса www.apr.gov.rs/ 

 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди  интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ. 

 
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. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.minrzs.gov.rs/
http://www.apr.gov.rs/
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V  КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

 
1. Критеријум за доделу уговора за обе партије је: 

 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 
,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се 
укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

 
 

2. Елементи критеријума, односно начин 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 краћи рок 
испоруке. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 
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 и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба 
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе 
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће 
све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

(Образац 2);  
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. наведених овом конурсном докумнтацијом, 
(Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 
(Образац 6). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Јавна 
мале вреднсти за набавку добара – РАДНА ОДЕЋА И ОБУЋА, ПАРТИЈА 1 -  
РАДНА ОДЕЋА И ДОДАЦИ, ЈН.бр. 11-839/2018 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-Јавна набавка мале вредности набавка 
добара РАДНА ОДЕЋА И ОБУЋА, ПАРТИЈА 1 -  РАДНА ОДЕЋА И ДОДАЦИ, 
ЈН.бр. 11-839/2018 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

45 дана од дана пријема уредне 
фактуре 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок испоруке 
 

__________(не дужи од 7 дана) 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М.П.  
_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

ПАРТИЈА 1- РАДНА ОДЕЋА  И ДОДАЦИ 
 

Назив добра  

 

 

 

 

( 1 ) 

Потребна 

количина у 

комадима у 

2018 

години 

( 2 ) 

Јединична цена  

без ПДВ-а 

 

 

( 3 ) 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

 

 

4=( 2*3 ) 

Укупна цена са ПДВ-

ом 

 

 

5=( 2х3 + ПДВ ) 

Радно одело 45    

Радно одело зимско  28    

Стражарска униформа 10    

Мантил радни бели 2    

Заштитни прслук 25    

Јакна (Инкасанти) 3    

Јакна (Возач) 4    

Јакна (Руководиоц) 7    

Мајца кратких рукава: 100    

Мајца поло 50    

Кишна кабаница 45    

Прслук обележавајући 45    

Заштитна гас маска 5    

Заштитна цедло за 
хлор 

22     

Заштитне изолационе 
ципеле 

1    

Заштитна рукавица 200    

Кожне рукавице 8    

Нитрилне  рукавице  10    

Заштитна рукавица 
фекална 

12    

Заштитна рукавице за 
хлор 

4    

Заштитна кецеља за 
кис. и бaзе 

4    

Наочаре варилачке 4    

Заштитна наочаре за 
хлор 

4    
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Прва помоћ  4    

Респиратор за уста  - 
прашина 

5    

Качкет 60    

Шлем 25    

Носач визира са 
стаклом 

4    

Антифони 6    

Сигнална збра трака 
црвено-бела  
( 1000 м ) 

10    

СИТО ШТАМПА - 
МАЛА 

360    

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 

 

ПДВ 
 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом  

 

 
 
 
Упутство за попуњавање обрасца Структуре цена: 
 

- у колони 3 уписати  износ јединичне цене без ПДВ-а, за тражени предмет 
јавне набавке  
- у колони 4 уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за тражени предмет 
јавне набавке, тако што ће  помножити количину из колоне (2) , са јединичном 
ценом  без ПДВ-а из колоне ( 3 ) за тражени предмет јавне набавке 
- у колони 5 уписати укупан збирни  износ са ПДВ-ом, за тражени предмет 
набавке  тако што ће  сабрати износ цене  без ПДВ-а колоне (4) , са  ПДВ-ом из 
колоне ( 5 ), за тражени предмет јавне набавке 

 

У ____________________,  
дана:______________ године 

 
                                                         М.П.                                Понуђач 

                                                                                                 
______________________________ 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара  РАДНА ОДЕЋА И 
ОБУЋА, ПАРТИЈА 1 -  РАДНА ОДЕЋА И ДОДАЦИ, ЈН.бр. 11-839/2018, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75.  

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара РАДНА 
ОДЕЋА И ОБУЋА, ПАРТИЈА 1 -  РАДНА ОДЕЋА И ДОДАЦИ, ЈН.бр. 11-
839/2018, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када 
има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН); 

 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да 
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне 
услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
подизвођача, дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести 
назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара 
РАДНА ОДЕЋА И ОБУЋА, ПАРТИЈА 1 -  РАДНА ОДЕЋА И ДОДАЦИ, ЈН.бр. 
11-839/2018 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

 Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

 Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

 Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 
ЗЈН); 

 Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 

 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Јавна 
мале вреднсти за набавку добара – РАДНА ОДЕЋА И ОБУЋА, ПАРТИЈА 2 -  
РАДНА ОБУЋА, ЈН.бр. 11-839/2018 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 

 

 



 

 

Измена Конкурсне документације за jaвну набавку мале вредности  ЈН. бр. 11-839/2018                  34/59 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-Јавна набавка мале вредности набавка 
добара РАДНА ОДЕЋА И ОБУЋА, ПАРТИЈА 2 -  РАДНА ОБУЋА, ЈН.бр. 11-
839/2018 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

45 дана од дана пријема уредне 
фактуре 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок испоруке 
 

 __________(не дужи од 7 дана) 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М.П.  
_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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(ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 
ПАРТИЈА 2- РАДНА ОБУЋА  
 
 
 

Назив добра  

 

 

 

 

( 1 ) 

Потребна 

количина у 

комадима у 

2018 години 

 

( 2 ) 

Јединична 

цена  без ПДВ-

а 

 

 

( 3 ) 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

 

 

4=( 2х3 ) 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

5=( 2х3+ПДВ ) 

1.Заштитна ципела 
дубока 

55    

2.Заштитна ципела 
дубока са капом 

18     

3.Заштитна ципела  
плитка 

4    

4.Заштитна ципела   2    

5.Заштитна чизма - 
дубока 

32    

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  

ПДВ  

УКУПНО СА ПДВ-ом  

 
Упутство за попуњавање обрасца Структуре цена: 
 

- у колони 3 уписати  износ јединичне цене без ПДВ-а, за тражени предмет 
јавне набавке  
- у колони 4 уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за тражени предмет 
јавне набавке, тако што ће  помножити количину из колоне (2) , са јединичном 
ценом  без ПДВ-а из колоне ( 3 ) за тражени предмет јавне набавке 
- у колони 5 уписати укупан збирни  износ са ПДВ-ом, за тражени предмет 
набавке  тако што ће  сабрати износ цене  без ПДВ-а колоне (4) , са  ПДВ-ом из 
колоне ( 5 ), за тражени предмет јавне набавке 

 

У ____________________,  
дана:______________ године 

 
                                                         М.П.                                Понуђач 

                                                                                                         
_____________________________ 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара РАДНА ОДЕЋА И 
ОБУЋА, ПАРТИЈА 2 -  РАДНА ОБУЋА, ЈН.бр. 11-839/2018, поднео независно, 
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

Измена Конкурсне документације за jaвну набавку мале вредности  ЈН. бр. 11-839/2018                  40/59 

(ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75.  

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара РАДНА 
ОДЕЋА И ОБУЋА, ПАРТИЈА 2 -  РАДНА ОБУЋА, ЈН.бр. 11-839/2018, 
испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

5) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

6) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

7) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када 
има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

8) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН); 

 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да 
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне 
услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
подизвођача, дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести 
назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара 
РАДНА ОДЕЋА И ОБУЋА, ПАРТИЈА 2 -  РАДНА ОБУЋА, ЈН.бр. 11-839/2018 
испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

 Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

 Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

 Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 
ЗЈН); 

 Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 

 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/2015) 
и Одлуке о додели уговора број_______ од _____________године, 
Уговорне стране: 
 
1.  JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ  
(у дaљeм тekсту: Купац) 
 сa сeдиштeм ул. Пeтрa Зeцa  бр.35, Aлekсинaц 18220 
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић  
мaтични брoj   20274301     
П И Б    104937626      
тekући рaчуни  325-9500800011214-66 OTП Бaнka 
2.___________________________________ , (у даљем  тексту:Продавац)  
са седиштем у _________________________ 
кога заступа ___________________________ 
Матични број предузећа _________________ 
П И Б  _________________________________       
Текући рачун   _____________________ 
Контакт телефон  _______________________ 
 
Подизвођач: 
___________________________________ , (у даљем  тексту:Продавац)  
са седиштем у _________________________ 
кога заступа ___________________________ 
Матични број предузећа _________________ 
П И Б  _________________________________       
Текући рачун   _____________________ 
Контакт телефон  _______________________ 
 
закључиле су следећи : 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
ДОБАРА 

РАДНА ОДЕЋА И ОБУЋА 
ПАРТИЈА 1- РАДНА ОДЕЋА  И ДОДАЦИ 

 

Члан 1. 
Уговорне стране су се сагласиле да: 
1.Наручилац добара је на основу Закона о јавним набавама спровео поступак 
јавне набавке мале вредности, број ЈН _____, на основу позива за подношење 
понуда објављеног _____________године на Порталу јавних набавки. 
2.Испоручилац је дана ______________године доставио понуду број ______ која 
се налази у Прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора. 
3.Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације. 
4.Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, број ____ од 
______________године, а као најповољнија изабрана је понуда број_____од 
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___________године Понуђача __________________________, са седиштем у 
_____________________, ( у даљем тексту Продавац). 
 
      Члан 2. 
Предмет овог Уговора је набавка добара Радна одећа и обућа, Партија 1 – 
Радна одећа и додаци у свему  по спецификацији и техничким особинама из 
конкурсне документације број ____________, заведена код Наручиоца под 
бројем _______ и која чини саставни део овог Уговора. 

 
     Члан 3. 

Укупна уговорена вредност  је ______________динара без ПДВ-а, односно 
_______________са ПДВ-ом. 

(словима: __________________________________________________) 
    

  Члан 4. 
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за 
све време важности уговора.  
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода 
и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених 
уговора који због природе расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе 
које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
средстава која  ће за ту намену (набавка добара – заштитна опрема) бити 
одобрена у 2017. години. 
 
ИСПОРУКА ДОБАРА 

Члан 5. 
Продавац добара  се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац. 
испоручи добра  из члана 2. овог Уговора  у  року од ________дана, франко 

магацин ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, у ул.Петра Зеца број 35 у 

Алексинцу . 
Трошкови испоруке добара падају на терет Продавца. 
Наручилац ће добра наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за 
време важења овог Уговора. 

Члан 6. 
У случају да Продавац добара  не испуни своје обавезе у погледу  испоруке 
добара из члана 5. овог Уговора  ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац“ има 
право  да наплати  уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан закашњења. 
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити 
без претходног пристанка Продавца добара умањењем рачуна Продавцу 
добара.  У случају да Продавац добара не изврши испоруку добара у складу са 
чланом 5. овог уговора, а  ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац због тога  
претрпи штету, Продавац добара је дужан да ЈКП „Водовод и канализација“ 
Алексинац. употпуности  накнади штету  коју утврђује  Комисија ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац. 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 7. 
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац се обавезује  да плати Продавцу 
добара  уговорену цену  за испоручена добра   у року  45 дана од дана 
фактурисања на текући рачун  _____________________________.  
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 ГАРАНЦИЈА ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 
                                                        

Члан 8. 
Продавац  добара  гарантује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац да  
добра     која су предмет уговора испуњавају стандарде односно захтеве из 
понуде број  ______      од _______________године, заведене код Наручиоца 
под бројем ______ дана _________________године. 
Уколико добра  не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета за 
тражена добра, или не одговарају требовању тј. захтеву ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац. Продавац добара  ће о свом трошку отклонити 
рекламацију  ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац под условом да је 
рекламација достављена писаним путем чим је недостатак уочен, а најкасније 5 
дана од дана уоченог недостатка. 
 
ПРИМОПРЕДАЈА  ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

Члан 9. 
Квантитативни пријем се потврђује  потписом овлашћеног лица – магационера  
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац на отпремници или другом 
одговарајућем документу.  
За квалитативни пријем одговорна је Комисија ЈКП „Водовод и канализација“ 
Алексинац која је дужна да сачини записник о пријему. 
 
 ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА 

Члан  10. 
Овај Уговор се закључује на одређено време  у складу са Планом набавки и 
финансијским Планом, а примењује се 12 месеци од дана закључења. 
 

Члан 11. 
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 10. овог Уговора  уколико 
наступе околности  које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним 
роком од 15 дана. 
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац може раскинути уговор  и пре 
наведеног рока  из става 1 овог члана, уколико се Продавац добара  не 
придржава одредби овог уговора  са отказним роком од 5 дана. 
 

Члан 12. 
Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати 
споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а у супротном  спор ће се 
изнети пред стварно надлежни суд у Нишу. 
 

Члан 13. 
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум  
између уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору  
 

Члан  14. 
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о 
јавним набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе 
позитивних прописа који регулишу ову материју. 
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Овај Уговор је сачињен у  четири (4) истоветна  примерка од којих по два (2) 
примерка задржава свако од уговарача. 
 
 
  ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“   
             АЛЕКСИНАЦ                                                                      
             Д и р е к т о р                                                              ПРОДАВАЦ ДОБАРА  
_________________________ 
         Драгиша Симић                                                       ______________________ 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА  
 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/2015) 
и Одлуке о додели уговора број_______ од _____________године, 
Уговорне стране: 
 
1.  JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ  
(у дaљeм тekсту: Купац) 
 сa сeдиштeм ул. Пeтрa Зeцa  бр.35, Aлekсинaц 18220 
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић  
мaтични брoj   20274301     
П И Б    104937626      
тekући рaчуни  325-9500800011214-66 OTП Бaнka 
2.___________________________________ , (у даљем  тексту:Продавац)  
са седиштем у _________________________ 
кога заступа ___________________________ 
Матични број предузећа _________________ 
П И Б  _________________________________       
Текући рачун   _____________________ 
Контакт телефон  _______________________ 
 
Подизвођач: 
___________________________________ , (у даљем  тексту:Продавац)  
са седиштем у _________________________ 
кога заступа ___________________________ 
Матични број предузећа _________________ 
П И Б  _________________________________       
Текући рачун   _____________________ 
Контакт телефон  _______________________ 
 
закључиле су следећи : 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
ДОБАРА 

РАДНА ОДЕЋА И ОБУЋА 
ПАРТИЈА 2- РАДНА ОБУЋА  

 

Члан 1. 
Уговорне стране су се сагласиле да: 
1.Наручилац добара је на основу Закона о јавним набавама спровео поступак 
јавне набавке мале вредности, број ЈН _____, на основу позива за подношење 
понуда објављеног _____________године на Порталу јавних набавки. 
2.Испоручилац је дана ______________године доставио понуду број ______ која 
се налази у Прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора. 
3.Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације. 
4.Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, број ____ од 
______________године, а као најповољнија изабрана је понуда број_____од 
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___________године Понуђача __________________________, са седиштем у 
_____________________, ( у даљем тексту Продавац). 
 
      Члан 2. 
Предмет овог Уговора је набавка добара Радна одећа и обућа, Партија 2 – 
Радна обућа у свему  по спецификацији и техничким особинама из конкурсне 
документације број ____________, заведена код Наручиоца под бројем _______ 
и која чини саставни део овог Уговора. 

 
     Члан 3. 

Укупна уговорена вредност  је ______________динара без ПДВ-а, односно 
_______________са ПДВ-ом. 

(словима: __________________________________________________) 
    

  Члан 4. 
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за 
све време важности уговора.  
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода 
и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених 
уговора који због природе расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе 
које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
средстава која  ће за ту намену (набавка добара – заштитна опрема) бити 
одобрена у 2017. години. 
 
ИСПОРУКА ДОБАРА 

Члан 5. 
Продавац добара  се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац. 
испоручи добра  из члана 2. овог Уговора  у  року од ________дана, франко 

магацин ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, у ул.Петра Зеца број 35 у 

Алексинцу . 
Трошкови испоруке добара падају на терет Продавца. 
Наручилац ће добра наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за 
време важења овог Уговора. 

Члан 6. 
У случају да Продавац добара  не испуни своје обавезе у погледу  испоруке 
добара из члана 5. овог Уговора  ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац“ има 
право  да наплати  уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан закашњења. 
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити 
без претходног пристанка Продавца добара умањењем рачуна Продавцу 
добара.  У случају да Продавац добара не изврши испоруку добара у складу са 
чланом 5. овог уговора, а  ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац због тога  
претрпи штету, Продавац добара је дужан да ЈКП „Водовод и канализација“ 
Алексинац. употпуности  накнади штету  коју утврђује  Комисија ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац. 
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НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 7. 

ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац се обавезује  да плати Продавцу 
добара  уговорену цену  за испоручена добра   у року  45 дана од дана 
фактурисања на текући рачун  _____________________________.  
 
 ГАРАНЦИЈА ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 
                                                        

Члан 8. 
Продавац  добара  гарантује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац да  
добра     која су предмет уговора испуњавају стандарде односно захтеве из 
понуде број  ______      од _______________године, заведене код Наручиоца 
под бројем ______ дана _________________године. 
Уколико добра  не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета за 
тражена добра, или не одговарају требовању тј. захтеву ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац. Продавац добара  ће о свом трошку отклонити 
рекламацију  ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац под условом да је 
рекламација достављена писаним путем чим је недостатак уочен, а најкасније 5 
дана од дана уоченог недостатка. 
 
ПРИМОПРЕДАЈА  ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

Члан 9. 
Квантитативни пријем се потврђује  потписом овлашћеног лица – магационера  
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац на отпремници или другом 
одговарајућем документу.  
За квалитативни пријем одговорна је Комисија ЈКП „Водовод и канализација“ 
Алексинац која је дужна да сачини записник о пријему. 
 
 ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА 

Члан  10. 
Овај Уговор се закључује на одређено време  у складу са Планом набавки и 
финансијским Планом, а примењује се 12 месеци од дана закључења. 
 

Члан 11. 
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 10. овог Уговора  уколико 
наступе околности  које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним 
роком од 15 дана. 
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац може раскинути уговор  и пре 
наведеног рока  из става 1 овог члана, уколико се Продавац добара  не 
придржава одредби овог уговора  са отказним роком од 5 дана. 
 

Члан 12. 
Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати 
споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а у супротном  спор ће се 
изнети пред стварно надлежни суд у Нишу. 
 

Члан 13. 
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум  
између уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору  
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Члан  14. 
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о 
јавним набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе 
позитивних прописа који регулишу ову материју. 
Овај Уговор је сачињен у  четири (4) истоветна  примерка од којих по два (2) 
примерка задржава свако од уговарача. 
 
 
  ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“   
             АЛЕКСИНАЦ                                                                      
             Д и р е к т о р                                                              ПРОДАВАЦ ДОБАРА  
_________________________ 
         Драгиша Симић                                                       ______________________ 
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VIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
Понуда се саставља на српском језику у складу са чланом 17. Закона о јавним 
набавкама ( „Сл.гласник РС„ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015). 
2.Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде 
сачињена 
Обрасци дати у конкурсној документацији морају бити комплетно попуњени. 
Обрасце дате у конкурсној документацији мора да потпише одговорно лице  
понуђача. 
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 са контакт  телефоном. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести назив и адресе свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу : 

 
ЈКП „ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Алексинац 

Ул.Петра Зеца број 35 
18220 Алексинац 

са назнаком „Понуда  за јавну набавку мале вредности  добара 
РАДНА ОДЕЋА И ОБУЋА, 

ПАРТИЈА________________________________ 
(навести назив и број партије) 

ЈН.бр. 11-839/2018- 
не отварати„  

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

26.04.2018. године до 10.00 часова. 
Отварање понуда је 26.04.2018.године у 10.15 часова 

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду 
њихов саставни део, морају бити јасни, откуцани или читко написана 
штампаним словима, хемијском оловком, са потписом овлашћеног лица и 
оверена печатом понуђача. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао 
понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је 
једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац 

примио понуду пре истека рока за подношење понуда тј. до 26.04.2018. године 

до  10.00  часова, те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду. 

Понуђач је дужан да попуни, потпише и овери образац понуде, образац 
структуре цена, упише и јединичне цене, потпише и овери модел уговора, 
упише тражене податке. 
Понуда се сматра прихватљивом ако испуњава све услове из Закона о јавним 
набавкама, као и остале услове и захтеве наручиоца. 
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  
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 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке - чл. 75. (Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем; 

 Модел уговора; 

 Образац Изјаве о обавези достављања менице 
3.ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА 
ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ТАКВА 
ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА 
Понуђач може доставити понуду за једну или пак више партија.Препоручљиво 
је да понуде буду достављене у засебним ковертама. 
4.Понуда са варијантама – Није дозвољено подношење понуда са 
варијантама. 
5.Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87.Закона о 
јавним набавкама 
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: JKП „ВОДОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Алексинац, ул.Петра Зеца број 35, 18220 Алексинац, са 
назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара РАДНА ОДЕЋА И ОБУЋА , Партија 
____________________________(навести назив и број партије)  ЈН бр. 
11-839/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара РАДНА ОДЕЋА И ОБУЋА , Партија 
____________________________(навести назив и број партије)  ЈН бр. 
11-839/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара РАДНА ОДЕЋА И ОБУЋА , Партија 
____________________________(навести назив и број партије)  ЈН бр. 
11-839/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара РАДНА ОДЕЋА И ОБУЋА , 
Партија ____________________________(навести назив и број партије)  ЈН бр. 
11-839/2018- НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. По истеку рока за 
подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
6.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У обрсацу понуде Понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
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7.ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде-образац са понуђачем 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 конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве за подизвођаче) 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

    8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом. 
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 
Рок плаћања је  45 дана од дана пријема фактуре у складу  са чланом 3. 
сатав 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012). 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у динарима. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
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Захтев у погледу рока испоруке за обе партије -  Рок за испоруку добара не 
може бити дужи од 7 дана од дана упућивања писменог  или телефонског 
позива од стране Наручиоца. 
Наручилац ће сукцесивно вршити набавку према својим потребама 
 

Захтев у погледу места испоруке добара за обе партије - је франко магацин 

ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац у ул.Петра Зеца број 35 у Алексинцу  
 
Захтев у погледу рока важења понуде  за обе партије 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
Понуђач који на писани захтев наручиоца прихвати продужење рока важности 
понуде исту не може мењати у складу са чланом 90. Закона о јавним 
набавкама. 
9.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност. 
Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које 
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке укључујући и превоз 
до Наручиоца, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 
пореза на додату вредност. 
У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене, 
меродавне су јединичне цене. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона.  
10.Начин означавања поверљивих података у понуди 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве 
понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у 
понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који 
у горњем десном углу садрже ознаку ''ПОВЕРЉИВО'', као и испод поменуте 
ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само 
одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив 
податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде 
наведено ''ПОВЕРЉИВО'', а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 
понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени 
на поменути начин. Наручилац ће одбити давање информације која би значила 
повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати 
поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену 
елемената критеријума и рангирање понуде. 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације каоје Наручилац 
ставља на располагање. 
11.Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде при чему може да 
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији најкасније 5 (пет) дана од истека рока за поношење 
понуда.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 ( три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
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документације, или указаних недостатака или неправилности одговор објавити 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем 
понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца:  

ЈКП „ Водовод и канализација“ Алексинац, 
ул.Петра Зеца број 35, 

18220 Алексинац, са напоменом 
''Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације – јавна набавка мале вредности за набавку добара 

РАДНА ОДЕЋА И ОБУЋА, 
ПАРТИЈА ____________________________ 

(навести назив иброј партије),  
ЈН број 11-839/2018“ 

или 
на емail адресу : 

vodovod.aleksinac@gmail.com 
или 

на тел.фах 018/804-816 поштујући члан 20. закона о јавним набавкама 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено. 
12.Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после 
отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог 
подизвођача 
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача 
додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда. 
Понуђач је дужан да поступи по писаном захтеву Наручиоца и достави тражене 
податке на начин на који то захтева Наручилац. 
Уколико понуђач не поступи по налозима из писаног захтева Наручиоца његова 
понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправку рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде и вршења стручне оцене. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена, 
у случају да се понуђач не сагласи са исправком рачунске грешке, наручилац ће 
његов понуду одбити као неприхватљиву. 
Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог 
подизвођача. 
13.Критеријум за избор најповољније понуде – најнижа понуђена цена  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
испоруке. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 
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 и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба 
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе 
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће 
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све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 
14.Понуђач мора уз понуду да достави податке и доказе наведене у Упутству за 
доказивање услова за учешће у поступку на начин дефинисан у истом, а у 
складу са чланом 75., 77. и 79. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, 
број 124/2012,14/2015 и 68/2015). 
15. Одбијање понуде 
Понуда ће бити одбијена ако не испуњава неки од услова тражених овим 
Упутством ( тј. ако понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће, 
ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове које је наручилац захтевао 
конкурсном документацијом, тј. ако није попунио Изјаву о испуњености услова 
за учешће у поступку јавне набавке мале вредности, ако је понуђени рок 
важења понуде краћи од прописаног, ако понуда садржи друге недостатке због 
којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или је није могуће 
упоредити са другим понудама), ако приликом оцене понуда буде оцењена као 
неприхватљива. 
16. Научилац задржава све приспеле понуде у трајном власништву, уз обавезу 
да их може користити само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости 
података. 
17. Одустајање од набавке, обустава поступка 
У случају одустајања од набавке Наручилац ће Понуђаче писмено обавестити, 
уколико се одустане од набавке пре отварања понуда, неотворене понуде 
Наручилац ће вратити понуђачима. 
Наручилац је дужан да у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) обустави поступак јавне 
набавке уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана 
107. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 
68/2015). 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке и из објективних и 
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка 
и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је 
престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће 
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци. 
Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка писмено образложи, 
посебно наводећи разлоге обуставе поступка и да је објави на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници  у року 3 (три) дана од дана доношења 
одлуке. 
Наручилац је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана коначности одлуке објави 
обавештење о обустави поступка на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници у складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама  
( „Сл.Гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015). 
18.  Захтев за заштиту права 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку 
јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 
наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 
(у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail: vodovod.aleksinac@gmail.com факсом на број 018/804-816  
или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева.  
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. ЗЈН 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 чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту 
права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока 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. овог ЗЈН.  
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. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на 
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи 
следеће елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
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(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда 
мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија 
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног 
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које 

се подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац,  јавна набавка 

ЈН 11-839/2018;.  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права 

за којег је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства 
финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених 
под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун 
у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи 
за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација 
за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце 
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 
Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
20. Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним 
набавкама 
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење 
захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама( „Сл.гласник 
РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), тј. у року од  5 (пет) дана од дана 
објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца. 
У складу са чланом 113 Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да 
уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
У случају да је поднета смо једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту законитости у складу са чланом 
112 став 2 тачка 5 Закона о јавним набавкама. 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 
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22.Обавештење о томе да је понуђач дужан да при састављању своје 
понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању, условима рада, заштити 
животне средине, као и да и да нема забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде.  
Понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава 
образац Изјаве о поштовању важећих законских прописа. 
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IX Образац изјаве о упису у Регистар понуђача који води 
Агенција 

за привредне регистре 
 
 
У вези члана 78. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

 
Понуђач ............................................................................................... (навести назив 
понуђача), уписан је у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, 
чиме доказује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
 
Напомена: Уз Изјаву достављам извод из регистра АПР-а понуђача 
 
 
 
 
Место и датум                                                                  Потпис   Понуђача 
________________, _____. ____. 2018. год.            _____________________ 
                                                                             (потпис и печат овлашћеног лица) 
 

 
   

МП 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


