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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и  Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке бр. JНМВ-06-14/2017 од 12. 06. 2017. године, Наручилац – ЈП за 

комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу  

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

 

           ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће поступак 

јавне набавке мале вредности (добра) 

 

Предмет јавне набавке су добра: Набавка ХТЗ опреме за запослене 
 

Назив и ознака из општег речника набавки: 18110000, 18140000, 18830000 
 

Набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

 

Јавна набавка није обликована по партијама  

 

Конкурсну документацију, заинтересована лица могу преузети на Порталу јавних 

набавки и на интернет станици Наручиоца www.jpkikinda.rs   

 
Понуде се подносе непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији на адресу 

Наручиоца: Кикинда, Иђошки пут 4, са назнаком: Понуда за ЈНМВ-06-14/2017 – ХТЗ опрема за 

запослене - НЕ ОТВАРАТИ,  у року од 8 дана од дана објављивања позива на Порталу 

јавних набавки, тј. до 21. 06. 2017. године, до 12
00

. 

 

 Отварање понуда је јавно и спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда 

тј. 21. 06. 2017. године у 12
30 

сати. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована 

лица, а пуноправно учешће у поступку имају овлашћени представници понуђача. 

 

 Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од отварања понуда. 

 

 Особа за контакт је Шибул Марица marica.sibul@jpkikinda.rs  Никола Војновић 

nikola.vojnovic@jpkikinda.rs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jpkikinda.rs/
mailto:marica.sibul@jpkikinda.rs
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А - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава ОБАВЕЗНЕ услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 

75. Закона: 

 

1 да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2. да је понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски 

заступници привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од 

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

кривичне дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3. да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине, Уверења надлежних 

пореских органа, односно уверење Пореске управе и локалне пореске 

администрације, у складу са прописима Републике Србије или стране државе када 

има седиште на њеној територији; 

4. да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

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

обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде 

 

 

           Б - УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 

 Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки доказују се достављањем 

следеће документације: 

 

1.Испуњеност обавезних услова  по тачком 1., 2. и 3. . доказује се ИЗЈАВОМ, која 

чини саставни део конкурсне документације 

2. Испуњност услова из тачке 4, доказује се потписом Изјаве о поштовању обавеза 

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

заштите животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на 

снази у време подношења понуде. Изјава чини саставни део конкурсне документације. 

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

овлашћеног лица подизвођача и сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
  

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуда за подзивођачима 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 

поверити Подизвођачу, да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и 

Понуђача буде закључен тај Подизвођач ће бити наведен у уговору.  

Понуђач је  дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезног услова 

као Понуђач.  

Понуђач који ангажује подизвођача, је дужан да у својој понуди наведе проценат 

укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 10 % 

или део предмета јавне набавке које ће извршити преко подизвођача.  

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, 
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ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
Понуда групе понуђача (заједнича понуда) 

Понуду може поднети група Понуђача. Сви чланови групе понуђача морају да 

испуњавају обавезане услове из конкурсне докуменације. 
Додатне услове из конкурсне документације чланови групе понуђача испуњавају заједно 
Код заједничке понуде, њен саставни део мора бити и Споразум  којим се чланови 

групе пониђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 

Обавезна садржина споразума одређена је у члану 81. Закон о јавним набавкама.  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу 

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

понуђача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 

Сви докази, које уз обрасце из конкурсне документације достави Понуђач, могу бити 

неоверене фотокопије.  

 Наручилац може, пре доношења одлике о додели уговора, ако је понуђач доставио 

фотокопије доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавних 

набавки, да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као наповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверене копије свих или појединих доказа. То исто важи и за 

подизвођача/члана групе понуђача, ако понуђач наступа са понуђачем или у групи понуђача.

 Ако понуђач /подизвођач/ члан групе понуђача, у остављеном примереном року, који 

не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 

доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издаје тражени доказ, 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. 

Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на српски 

језик од стране овлашћеног судског тумача. 

 

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 

 Понуђач је обавезан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

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

доношења одлуке, односно до закључења уговора, или током важења уговора о јавној 

набавци и да је документује на прописан начин. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства, за правилно 

састављање понуде, као и критеријум за избор најповољније  понуде. 

 Понуђачи су дужни да поднесу понуду у складу са захтевима из конкурсне 

документације. 

  

 ФОРМА И ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

 

Понуда и остала документација која се односи на понуду, мора бити у писаној форми 

и на српском језику. Документација, уколико је дата на страном језику, мора бити преведена 

на српски језик и оверена од стране судског вештака. 

  

 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

Понуде се подносе попуњавањем приложених образаца и достављањем тражене 

документације. 

Понуде се подносе непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији на 

адресу Наручиоца: ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, са 

напоменом: Понуда бр. ЈНМВ-06-14/2017 - Набавка ХТЗ опрема за запослене - НЕ 

ОТВАРАТИ. На полеђини коверте навести пун назив и адресу понуђача.  

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

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

неблаговременом. 

Јавна набавка није обликована по партијама.  

Понуде се не могу подносити по варијантама 

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

понуду на начин који је предивиђе за достављање понуда, са назнаком о којој врсти промене 

се ради. 

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

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

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

Понуђач може поднети само 1 понуду. 

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

заједничкој понуди или као подизвођач нити да учестувује у више заједничких понуда. 

 

 ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Цена у понуди мора бити изражена у динарима. са урачунатим свим трошковима које 

понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
Цена је фиксна током важења уговора. 

Плаћање ће се вршити на следећи начин то: 50% по испоруци опреме и достављеног 

рачуна, а остатак од 50% у року од 30 дана од дана испоруке,  

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

са чланом 92. Закона. 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

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

електронске поште на е-маил: marica.sibul@jpkikinda.rs nikola.vojnovic@jpkikinda.rs тражити 

додатне инфорамације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 

укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 

најкасније 5 дана пре истека рока за поношење понуде. Наручилац је дужан да у року од 3 

mailto:marica.sibul@jpkikinda.rs
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дана од дана пријема захтева, објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници. 
Додатне информације и појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације , ЈНMВ бр. 06-14/2017. 

Комуникација у поступку јавних набавки одвија се писаним путем преко поште, 

електронске поште или факсом. Уколико се комуникација врши електронском поштом или 

факсом, друга страна, којој је упућен допис, мора се писмено изјаснити да је допис или 

документ  који је примљен  путем  електронске поште или факса и примила. На тај начин је 

достављање извршено са доказом о пријему истог. 

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.  

 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Наручилац може да захтева од понуђача, после отварања понуда, у писменом облику, 

додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. У 

том смислу, Наручилац може вршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог 

подизвођача/супонуђача. 

 Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправку рачунских грешка, 

уочених приликом разматрања понуда по окончању поступка отварања понуда. 

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

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

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорности за повреду заштићеног права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси  понуђач. 

 

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3 

године поступао на начин како је то одређено у члану 82. ЗЈН. 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
Наручилац ће доделити уговор, у ситуацији када постоје две или више понуда са 

истом ценом, по критеријуму раније пристигле понуде код Наручиоца. 

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 меилом обавестити понуђаче чије су понуде предмет 

жребовања, о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 

обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исто време 

достављања понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 

позваних понуђача или без њих, ако се нису одазвали позиву и то тако што ће називе 

понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире 

ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом 

папиру ће бити додељен уговор 

 

ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА 

Сви обрасци понуде треба да буду читко попуњени, потписани и оверени печатом. 

 Потписивањем понуде и приложених образаца, Понуђач се изјашњава да је у 

потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације. 

 

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

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

има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да 
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претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

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

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовоременом ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а 

у поступку јавне набавке мале вредности  и квалификационом поступку ако је примљен од 

стране наручиоца три дана пре истека рока за подношењ понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог Закона 

указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није 

отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре 

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

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

понуда. 

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

поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 

10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне 

набавке мале вредности. 

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

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

његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. Закона, 

а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за 

које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу 

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

захтева за заштиту права.  

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

набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева 

за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права 

наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.  

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

таксу из члана 156. Закона, у износу од 60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале 

вредности,  у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 

отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара, 250.000,00 

динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуде и ако је процењена 

вредност већа од 120.000.000,00 динара.. 

Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена 

вредност није већа од 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара, као и ако је 

захтев поднет након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених 

партија није већа од 120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

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

 (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 



10-39 

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; 
 (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; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 
 (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. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом

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

таксе наведене под тачком 1. 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

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

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

заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 

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

средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

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

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

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

другим прописом. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. 

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Уговор о јавној набавци биће закључен у року од осам дана по истеку рока за 

поношење Захтева за заштиту права. Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за 

подношење Захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда, као и у другим 

случајевима предвиђеним чланом 112. став 2. ЗЈН. 

  

РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА  

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, кад нису испуњени 

услови за доделу уговора. 

 Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да 

се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном 

набавком 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ: 

 

Понуда ће бити одбијена: 

1. уколико није благовремена 

2. уколико поседује битне недостатке 

3. уколико није одговарајућа 

4. уколико није прихватљива 
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1) БЛАГОВРЕМЕНА ПОНУДА  је која је примљена од стране Наручиоца  у року 

одређеном у позиву за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде биће по 

окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су 

поднете неблаговремено. 

 

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ: 

1.Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће 

2.Уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће 

3.Уколико понуђач не достави  тражено средство обезбеђења (када је то предвиђено), 

4.Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног 

5.Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама 

 

3) ОДГОВАРАЈУЋА ПОНУДА је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да 

потпуно испуњава све услове из техничке спецификације. 

 

4) ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА  је понуда која је благовремена, коју Наручилац није 

одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава 

права Наручиоца или обавезе Понуђача и која не прелази износ процењене вредности 

јавне набавке. 
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На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, Понуђач у поступку јавне набавке 

мале вредности ЈНМВ-06-14/2017 - Набавка ХТЗ опреме за запослне, даје следећу 
 

 

И З Ј А В У 

о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке 

 

  

 Понуђач/подизвођач/члан групе понуђача 

________________________________________ из _____________________под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да, у поступку јавне набавке ЈНМВ-06-

14/2017 - Набавка ХТЗ опреме за запослне, испуњава следеће ОБАВЕЗНЕ услове за 

учешће и то: 

 

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

 

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривичне дела против привреде, 

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

дело преваре; 

 

            3.да измирио доспле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Р Србије или стране државе кад има седиште на њеној територији, 

  

 

       

 

 

                 ПОНУЂАЧ/ПОДИЗВОЂАЧ/ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

           Овлашћено лице  

 

    М.П.   __________________________ 

 

 

 

Напомена: Ова изјава може се копирати и приложити за сваку партију посебно 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/групом понуђача, исти је дужан да 

достави Изјаву подизвођача/члана групе понуђач, потписану од стране овлашћеног лица 

подизвођача/члана групе понуђача, оверену печатом. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Број понуде __________ од ___________ године  

 

за JНМВ-06-14/2017  

Набавка ХТЗ опреме за запослне 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача  

Врста правног лица  (микро,  

мало, средње, велико), физичко  

лице 

 

Адреса и седиште  

Потписник уговора ( заступник )  

Особа за контакт  

Електронска адреса понуђача  

Телефон  

Жиро рачун и банка  

Матични број  

ПИБ  

 

Датум :                                                               МП                                            Потпис : 
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У поступку јавне набавке  JНМВ-06-14/2017 - Набавка ХТЗ опреме за запослене 

Понуђач,  _____________________ даје следећу  

 

 

ИЗЈАВУ  

 
1. Понуду подноси самостално 

 

2. Понуду подносим са подизвођачима:  

 
_____________________________________________   из ___________________________ 

 

 _____________________________________________  из ___________________________ 

 

______________________________________________  из ___________________________ 

 

 

3. Понуду подносим са групом понуђача (супонуђачима): 

 

_______________________________________________из ____________________________ 

 

_______________________________________________ из ____________________________ 

 

________________________________________________из  ___________________________ 

 

 (Заокружити и по потреби попунити, једну од могућности) 

 

 

 Уколико Понуђач понуду подноси са Подизвођачем, саставни део обрасца понуде су и 

обрасци бр. 1 и 2  - Подаци о подизвођачу 

 

 Уколико Понуђач понуду подноси са супонуђачима, саставни део обрасца понуде су и 

обрасци бр. 3 и 4  - Подаци о супонуђачима 

  

Напомена: по потреби ова Изјава се може копирати 

                          

    Место и датум :                                                                                         Понуђач: 

   _________________                                       М.П.                             __________________                                                 
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Образац бр.1 

ПОНУЂАЧ ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ  

ПОДИЗВОЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧИМА 

 

Р. 

бр 

Назив и адреса 

подизвођача 

Део предмета набавке - 

врста добра која ће бити 

поверене 

подизвођачу/подизвођачима 

Проценат (%) укупне 

вредност 

добра која ће понуђач 

поверити 

подизвођачу/подизвођач 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности набавке које ће понуђач поверити подизвиђачу 

не може бити већи од 10% укупне вредности јавне набавке 

Образац се попуњава само у случају подношења  понуде са подизвођачем/подизвођачима и 

по потреби образац се може копирати. 

Понуђач је дужан да за Подизвођаче достави доказе о испуњености обавезног услова за 

учешће у поступку јавне набавке као и Понуђач. (дефинисано горе у тексту) 

 

        Потпис Понуђача 

       

_______________________________________ 

 

      ________________________________________ 

       (Потпис  и печат овлашћеног лица подизвођача) 

 

      ________________________________________ 

       (Потпис  и печат овлашћеног лица подизвођача) 

 

      ________________________________________ 

       (Потпис  и печат овлашћеног лица подизвођача 
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                                                                                                              Образац бр. 2 

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

 

Назив  подизвођача: 

 

Врста правног лица  (микро,  

мало, средње, велико), физичко  
лице 

 

 

Адреса и седиште: 

 

 

Особа за контакт: 

 

 

Телефон: 

 

 

Жиро рачун и банка: 

 

 

Матични број : 

 

 

Порески број:  

 

  

Датум:                                                           М.П.                                               Потпис: 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: У случају наступања са подизвођачем образац обавезно попунити 

 

 

 

 Место и датум :                                                                                         Понуђач: 

 

_________________                               м.п.                                                       

                                                                                                                 ______________ 
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Образац бр. 3 

ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ    

Ре

д. 

бр 

Назив и адреса члана групе 

понуђача 

Део предмета набавке – 

позиција-врста добра, која ће 

бити поверене 

члану групе понуђача 

Потпис  

овлашћеног лица 

члана групе 

понуђача и печат 

1 

 

   …………………………………… 

 ____________________________ 

 

  

  

2 

   

   …………………………………… 

 

 ____________________________ 

  

 

  

 

 

 

3 

 

.......................................................... 

 

_____________________________ 

 

 

  

Наручилац тражи да чланови гурпе понуђача наведу име и професију лица које ће бити 

одговорно за извршење уговора:  

Име ________________________________________ по професији _____________________

      

       ___________________________________                                

        (Потпис именованог одговорног лица члана гурпе понуђача) 

   

Образац се попуњава само у случају подношења заједничке понуде и по потреби овај 

образац се може копирати. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава обавезне услове за учешће и 

поступку јавне набавке, а додатни услов за учешће и поступку јавне набавке испуњавају 

заједно. (дефинисано горе у тексту). 
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Образац бр.4 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  
 

 

Назив  понуђача из групе 

понуђача 

 

Врста правног лица  (микро,  

мало, средње, велико), физичко  

лице 

 

 

Адреса и седиште 

 

 

Законски заступник 

 

 

Особа за контакт 

 

 

Телефон 

 

 

Жиро рачун и банка 

 

 

Матични број  

 

 

Порески број  

 

  

Датум:                                                                   М.П.                                     Потпис: 

 

 

 

НАПОМЕНА: У случају наступања у групи понуђача, образац обавезно попунити 

 

Место и датум :                                                                                         Понуђач: 

 

_________________                                  м.п.                                                       

                                                                                                                 ______________ 
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Образац бр. 5 

 

 

 

 

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

У складу с упутствима за састављање понуде за јавну набавку бр. ЈНМВ--06-14/2017 

након што смо проучили услове из конкурсне документације, нудимо да извршимо 

Набавка ХТЗ опреме за запослне по цени од: 

   

 

 ______________________________ динара,  

 

и словима: _____________________________________________________ динара, без 

ПДВ-а. 

 

 

 ПДВ износи _________________  динара  

 

  Укупна понуђена цена са ПДВ-ом ________________________ динара   

 

     и словима:     _____________________________________________________________ 

динара. 

 

 

Цена у понуди мора бити изражена у динарима. са урачунатим свим трошковима које 

понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, укључујући и трошкове испоруке 

опреме на адресу Наручиоца. 

Цена је фиксна током важења уговора. 

            Плаћање ће се вршити на следећи начин то: 50% по испоруци опреме и достављеног 

рачуна, а остатак од 50% у року од 30 дана од дана испоруке опреме. 

 

 

Место и датум :                                      МП                                      Понуђач: 

 

______________                                                                           ______________ 
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          Образац 6. 

 

 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

 

 

Рок важења понуде __________ од дана отварања понуда 

  

 Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

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

продужење рока важења понуде на може мењати понуду 
 

 

РОК ИСПОРУКУ ОПРЕМЕ 

 

Понуђач нуди рок за испоруку предметне од _____________ дана од дана закључења 

уговора, на адреси Наручиоца. 

 

Рок за испоруку предметне опреме је маскимално 15 дана од дана закључења 

уговора, на адреси Наручиоца. 

 

 

 

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА 

 

 

Понуђач гарантује да испоручена опреме неће имати оштећења нити било какве 

недостатке до којих може доћи редовном употребом. 

 Понуђач даје гаранцију за испоручену опрему од ____ месеци од дана испоруке. 

 Понуђач даје гаранцију за испоручену опрему, која не може бити краћа од 6 месеци од 

испоруке. 

 

 

 

           Место и датум :                                                                                          Понуђач: 

 

          _________________                                       М.П.                       ____________________ 
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Број:  

Датум:            . 2017. године 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Закључен између: 

1. ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге  Кикинда,  Иђошки пут 4, коју заступа 

директор Данило Фурунџић, дипл. инж.архитектуре (у даљем тексту: Наручилац) и 

 

 2. __________________________________ из ________________________ улица 

___________________ број ___, ПИБ:_______________, Матични број: ______________, кога 

заступа директор ___________________________________   ( у даљем тексту: Извршилац) 

 

Подизвођачи:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Група понуђача - Заједнички понуђачи:  

 ______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

 

 

Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 

 

Члан 1. 

Предмет уговора је набавка ХТЗ опреме за запослене, у складу са Понудом 

Извршиоца бр. _______ од ___________ 2017. године, која је код Наручиоца заведена под бр. 

_______ од _________2017. године и која чини саставни део конкурсне документације у 

поступку јавне набавке бр. ЈНМВ 06-14/2017 код Наручиоца. 

 

 Члан 2.  

Наручилац уступа, а Извршилац преузима обавезу да испоручи опрему, која је 

предмет овог уговора, у складу са важећим прописима, стандардима и правилима струке за 

ову врсту посла, у свему према Понуди Изврциоца, која је описана у члану 1. овог уговор и 

чини његов саставни део. 

 

Члан 3. 

  Вредност уговора, која је предмет овог уговора, износи __________________ динара 

без ПДВ-а, ПДВ износи _______________ динара, што укупно износи до  ______________ 

динара.  

Цена је фиксна током важења уговора. 

Плаћање ће се вршити на следећи начин то: 50% по испоруци опреме и достављеног 

рачуна, а остатак од 50% у року од 30 дана од дана испоруке, на рачун  бр. 

__________________ код ______________ банке.  

 

Члан 4. 

Рок за испоруку опреме је ________ дана, од дана закључења уговора, на адрасу 

Наручиоца. 
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Квалитативни и квантитативни пријем опреме извршиће се у присуству представника 

Наручиоца и Извршиоца. Уколико се приликом пријема опреме уоче недостаци, сачиниће се 

Записник, а Извршилац се обавезује да исте отклони у року од 5 дана о дана испоруке 

опреме. 

Записник из претходног става може бити основ за раскид уговора. 

 

Члан 5. 

Извршилац гарантује да испоручена опреме из спецификације, неће имати оштећења 

нити било какве недостатке до којих може доћи редовном употребом. 

Извршиоцу се достављени узорци опреме у поступку јавне набавке враћају, након 

извршене испоруке комплетне опреме, а после упоређивања узорака са достављеном 

опремом.  

Извршилац даје гаранцију за испоручену опрему од ____ месеци од дана испоруке 

 

Члан 6.  

Уговорне стране сагласне су да се овај уговор може раскинути, једностраном изјавом 

воље, вансудским путем, уколико Извршилац не поштује рок за достављање опреме, уколико 

испоручена опрема не одговара договореном квалитету из спецификације или на било који 

други начин, грубо крши одредбе овог Уговора.  

             У случају раскида уговора из става 1. овог члана, Наручилц је дужан да Извршиоцу 

исплати неспорну вредност реализованог уговора. 

Ако се уговор раскине кривицом Извршиоца, он је дужан да Наручиоцу надокнади 

штету која му је проузрокована раскидом уговора.  

 

Члан 7. 

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

облигационим односима и други позитивни прописи из области која је предмет овог уговора. 

 

Члан 8. 

Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове решавати споразумно, а ако то 

није могуће спор ће се решити пред Привредни судом у Зрењанину. 

 

Члан 9. 

Уговор је сачињен у 4 примерка, тако да су  3 примерка за Наручиоца, а 1 примерак је 

за Извршиоца. 

 

         Извршилац:                 Наручилац: 

         Директор                      Директор 

                                                     Данило Фурунџић дипл, инж. арх. 

 

 

 

             Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен 

са изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 

доставити доказ негативне референце. 

Понуђач, у знак прихватања модела уговора, исти треба попунити (оно што може) и 

обавезно мора потписати и оверити печатом. 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ (врста, количина, опис 

добара)  

за 

ЈНМВ-06-14/2017 

 
1.Радна блуза и полукомбинезон, плаве боје     

 

Блуза је равног кроја дужине преко бокова са подигнутом крагном, која је са 

унутрашње стране постављена плиш тканином. 

Блуза се затвара металним рајсфершлусом целом дужином, преко којег је нашивена 

преклопна лајсна, која је за блузу причвршћена са пет скривених металних дрикера. 

Блуза је у горњем делу сечена , испод линије сечења , у пределу груди са леве и десне 

стране нашивени су кеса џепови са патнама које се затварају метлним дрикером.Кеса 

џеп са десне стране има и мањи џеп који се затваравертиклано постављеним 

металним рајсфершлусом. 

У доњем делу блузе са обе бочне стране налазе се џепови са вертикалним отворима 

који се затварају металним рајсфершлусима.Преко рајсфершлуса су нашивене 

преклопне лајсне. 

У шавове блузе испод пазуха убачени су пластични рајсфершлуси испод којих је 

нашивена мрежица.У горњем леђном делу блузе, на средини линије сечења, остваљен 

је простор за вентилацију. 

Рукави блузе су класични, углављени.У горњем делу левог рукава блузе, са унутрашње 

стране нашивен је џеп који има отвор правоуглог облика. 

Рукави се завршавају манжетном испод које је нашивен еластични рендер са 

унутрашње стране. 

Боја блузе је плава, а горњи прсни део, леђни рамени део, горњи делови рукава и 

бочни делови су тегет 

боје. 

У прсном и леђном делу блузе, као и на рукавима, на прелазу између плаве и тегет 

боје, нашивена је рефлектујућа сива трака у облику троугла 

Полукомбинезон се састоји од панталона са пластроном на предњој страни и 

повишеним струком и трегерима на задњој,равног кроја. 

На пластрону полукомбинезона нашивен је кеса џеп са патном која се затавра 

металним дрикером .Са обе стране тог џепа нашивен је и по један ужи џеп за оловку. 

У трегере полукомбинезона је у задњем делу уграђена еластична трака, трегери се са 

пластроном спајају пластичним копчама које су нашивене на пластрон панталона. 

Појас полукомбинезона је са унутрашње стране постављен плиш тканином.У задњем 

делу појаса убачена је еластична трака за затезање полукомбинезона око струка. 

Са обе стране полукомбинезона, на боковима су отвори који се закопчавају са по два 

дрикера. 

Шлиц панталона је са преклопом и копчањем са металним рајсфершлусом. 

На предњем делу полукомбинезона испод појаса налзе се два џепа са косим отворима. 

На задњем делу полукомбинезона, испод појаса нашивена су два кеса џепа са патнама 
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које се зтаварају са по једним металним дрикером.Испод задњег џепа са десне стране 

додатно је вертиклано нашивен џеп за алат који у доњем делу има мањи кеса џеп. 

На левој ногавици у пределу бокова преко бочног шава је нашивен троструки џеп: 

хармоника са шпатном која се копча металним дрикером, преко њега је џеп са 

ветикланим отвором који се затвара пластичним рајсфершлусом и још један косо 

нашивен мањи џеп за мобилни телефон са преклопом који се затвара чичак 

траком.Полукомбинезон је у пределу колена ојачан. 

Полукомбинезон је плаве боје, а унутрашњи делови џепова испод појаса, нашивени 

бочни џеп, мали додатни џеп на џепу за алат , кес џепови на здњем делу 

полукомбинезона и бочни делови у доњем делу ногавица су у тегет боји.Изнад 

ојачања на коленима према бочној ивици полукомбинезона, на здњем делу испод 

линије сечења у висини потколенице као и на доњим деловима ногавица између две 

боје тканина нашивена је рефлектујућа трака сиве боје. 

Доставити уз понуду: Извештај о контролисању блузе и полукомбинезона, упутство 

за употребу и одржавање. 

2. Радна блуза и полукомбинезон, сиве боје     

Блуза је равног кроја, произведена од 65% полиестера и 35 % памука +-5% , са 

класичном крагном.Копча се рајсфершлусом преко кога је нашивена преклопна лајсна 

која се копча помоћу чичак траке.У пределу груди са леве стране налази се кеса џеп са 

патном, а на десној страни мањи џеп са патном. У пределу струка са леве и десне 

стране налазе се џепови са косим отворима, у доњем делу тих џепоба нашивени су 

џепови црне боје који се копчају чичак траком.Блуза је сиве боје, горњи предњи и 

леђни део блузе је црне боје који су од сиве тканине одбојени наранџастим 

паспулом.Такође ојачања на лактовима су црне боје.Бочни делови кеса џепа су 

наранџасте боје.Полукомбинезон произведен од 65 % полиестера и 35 % памука +- 5% 

је равног кроја са пластроном на предњој страни и повишеним струком и трегерима 

на задњој страни.Трегери се копчају пластичним шналама.На пластрону 

полукомбинезона је нашивен џеп са патном преко кога је нашивен још један мањи џеп 

са патном и један џеп без патне.Шлиц панталона са копча металним рајсфершлусом 

са преклопом.У пределу струка са леве и десне стране налазе се кеса џепови са косим 

отворима.На тим џеповима се у доњем делу налазе рајсфершлуси .Полукомбинезон је 

у пределу колена ојачан.На левој ногавици изнад колена налази се кеса џеп са патном 

чије су бочне ивице од тканине наранџасте боје, преко тог џепа је нашивен још један 

џеп са патном.Полукомбинезон је сиве боје, осим ојачања на коленима, доњи делови 

џепова у пределу струка,ивице џепова у пределу струка, два мала џепа на пластрону су 

од тканине црне боје. Доставити уз понуду:Декларацију, упутство за одржавање. 

3.Дубоке радне ципеле О1        

Израђене по стандард СРПС ЕН ИСО 20347 О1.Дубока радна ципела израдјена од 

коже. Лице од природне говеђе коже, водоодбојне.Дебљина 1,8-2мм.Отпроност на 

проклизавањена керамичком поду са налс. мин. 0,50 Отпорност на проклизавање на 

челичном поду са глицеролом мин. 0,20 (односи се на проклизавање пете И предњег 

дел ака напред).Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса. 
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Постава: предњи део –неткани текстил 

Сарице, језик, крагна: синтетичка плетенина. 

Језик И крагна: вештачка кожа са уградјеним сундјером,постављен. 

Уложна табаница: анатомска, одстрањива, плетенина на ПУ подлози, може да се вади 

ради одржавања. 

Дјон са крампонима: двослојни ПУ, отпоран на течна горива. 

Отпорност целе ципеле према води минимум 60 мин. 

Везивање помоћу 4 пара алки И синтетичке пертле са пластифицираним крајевима. 

Начин израде: бризгана обућа. 

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

територије Србије,декларацију о усаглашености са траженим стандардом, сертификат 

о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије, упутство за 

одржавање. 

 

4.Плитке радне ципеле О1                                                                   

Израђене по стандарду ЕН ИСО 20347 О1 СРЦ. 

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, 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 нетканми 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 уз понуду: Извештај о испитивању издат од акредитоване установе са 

територије Србије,декларацију о усаглашености са траженим стандардом, сертификат 

о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије, упутство за 

одржавање. 

 

5.Мантил женски , 100 % памук, беле боје 

Сировински састав: 100% памук 

Површинска маса: 200-220 гр/м2 

Скупљање при прању на 95 Ц: по дужини и ширини маx 2% 

Радни мантил, дугих рукава, копчање пластичним дугмадима, има по један џеп са 

стране у пределу струка. 
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Доставити уз понуду:Извештај о испитивању материјала од којег се шије мантил, 

упутство за одржавање. 

6.Кецеља киселоотпорна анселл 

СРПС ЕН 13688 И СРПС ЕН 14605 тип ПБ 4 

Радна кецеља од 100% винила са најлонским трегерима, димензије 90x115мм, отпорна 

је на растворе киселина и база као и на биљно и животињско уље и маст.  

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

територије Србије,декларацију о усаглашености са траженим стандардом, сертификат 

о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије, упутство за 

одржавање. 

 

7.Качкет, тегет боје         

Качкет је шестопанелни И на предњем делу има штитник за сунце, од тврде пластике, 

који је благо савијен. У предњи део штитиника убачен је бели паспул. Са унутрашње 

стране качкета, у два предња панела фиксирана је мрежица која обезбедјује чврстину 

предњег дела качкета. Качкет има шест отвора за вентилацију. За регулацију обима 

око главе у задњи део качкета је убачена трака са металном копчом. 

Сировински састав је 100% памук. 

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

територије Србије, упутство за одржавање. 

 

8.Носач наглавног визира са точкићем                                  

9.Поликарбонатски визир  

 СРПС ЕН 166 

Поликарбонатни визир, класе И, за заштиту од честица средње брзине. 

Доставити уз понуду:декларацију о усаглашености са траженим стандардом, 

сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије, 

упутство за одржавање. 

 

10.Кломпе мушке 

Кломпе израдјене од говедје коже –бокс глат, перфорирана, са уградјеним сундјером у 

крагници на горњој ивици риса. Уложна табаница од говедјег цепаника, 

неодстрањива. 

Ђон је без крампона 100% полиуретан. 

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

територије Србије, упутство за одржавање. 

11. Рукавице киселоотпорне       

СРПС ЕН 388 

СРПС ЕН 374 

 

Рукавица са пет прстију.Целобризгане на шивеној текстилној подлози без испупчења 

шавова. 



27-39 

ПВЦ на памучној плетенини.Не пропушта ваздух. 

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

територије Србије,декларацију о усаглашености са траженим стандардом, сертификат 

о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије, упутство за 

одржавање. 

 

12.Гумене чизме         

СРПС ЕН ИСО 20347 ОБ СРЦ Е 

Израђене од гуме, постављене памучном плетенином.Чизме су до колена, висина 

горњег дела минимум 340 мм.Чизма је непропустљива.Постава текстил-памучна 

плетенина .Ђон је гумени, ребрасти, са крампонима профилисан у циљу спречавања 

проклизавања висина крампона у предњем делу ђона минимум 5 мм.Дебљина ђона 

без крампона минимум 14 мм.Ђон је отпоран на течна горива , Отпорност на 

проклизавање на керамичком поду +раствор детерџента 

клизање пете ка напред-коефицијент трења минимум 0, 50; 

клизање предњег дела ка напред-минимум 0,40. 

Отпорност на проклизавање на челичном поду +глицерол 

клизање пете ка напред-коефицијент трења минимум 0, 25; 

клизање предњег дела ка напред-минимум 0,25. 

Начин израде: целогумена обућа. 

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

територије Србије,декларацију о усаглашености са траженим стандардом, сертификат 

о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије, упутство за 

одржавање. 

13.Гумене чизме, изнад колена        

СРПС ЕН ИСО 20347 ОБ Е СРА 

Чизма тип Е-изнад колена 

Лице: гума на текстилној подлози, са металном копчом на врху спољне стране за 

учвршћивање чизме приликом коришћења. 

Постава: текстил-памучна плетенина 

Ђон са крампонима: гума, профилисан у циљу спречавања проклизавања 

Начин израде: целогумена обућа 

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

територије Србије,декларацију о усаглашености са траженим стандардом, сертификат 

о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије, упутство за 

одржавање. 

 

14. Одело кишно, тегет  

Дводелно кишно одело.Састоји се од јакне И панталона.Шавови одела су шивени, а 

потом варени да не пропуштају воду.Израђено од полиестарске плетенине пресвучене 

ПВЦ-ом.Јакна има капуљачу са гајтаном за затезање која се не скида. Дужина горњег 

дела кишног одела је до испод бокова. Затвара се пластичним рајсфершлусом по целој 

дужини преко којег је, са леве стране, покривна лајсна која се пластичним дрикерима 
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причвршћује за десну страну горњег дела кишно одела.Са обе стране горњег дела 

кишног одела, у висини бокова, је нашивен по један џеп са преклопом. Испод пазуха 

горњи део кишног одела има отворе за проветравање. На ледјном горњем делу 

кишног одела се такодје налазе отвори за проветравање, који су преклопом 

заштићени од проласка воде. Панталоне су класичног кроја у струку имају каис за 

затезање. 

Кишно одело је водоодбојно И водонепропусно. 

Површинска маса: 180-200 гр/м2 

Отпорност на квашење: оцена мин.3 

Сировински састав: 100 % полyестер са ПВЦ превлаком 

Доставити уз понуду: Извештај о контролисању И испитивању издат од 

акредитоване установе са територије Србије, упутство за одржавање. 

 

15.Наочаре бистре, са бочном заштитом       

СРПС ЕН 166 

Бистре наочаре израђене са бочном заштитом.Рам, бочне ручке, стакла израђена од 

поликарбоната. 

Стакла пружају заштиту од честица слабе енергије, а велике брзине. 

Оптички квалитет стакла у сагласноти са захтевима оптичке класе 1. 

Доставити уз понуду:декларацију о усаглашености са траженим стандардом, 

сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије, 

упутство за употребу и одржавање. 

 

16.Рукавице           

СРПС ЕН 388 ниво заштите мин. 4121 

Заштитне шивене памучне рукавице целе мочене у нитрил, са чврстом манжетном. 

Доставити уз понуду:декларацију о усаглашености са траженим стандардом, 

сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије, 

упутство за употребу и одржавање. 

17. Прслук флуоросцентно жуте боје        

СРПС ЕН 20471. 

Површинске масе мин.120 гр/м2. 

Сировински састав: 100% полиестер 

Прслук високе видљивости, са рефлектујућим тракама, причвршћује се чичак траком 

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

територије Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, 

сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије, 

упутство за употребу и одржавање. 

 

18.+19 Заштитни шлем са вентилацијом са стезником                                      

СРПС ЕН 397  

Заштитни шлем од полиетилена високе густине са УВ стабилизатором , отпоран на УВ 
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зраке. Шкољка од полиетилена високе густине (ХДПЕ), глатке површине. 

У горњем делу шкољке при врх са леве и десне стране, мора имати минимум по 3 

отвора за вентилацију.Уложак шлема произведен од полиетилена ниске густине 

(ЛДП) за кога су закачене текстилен траке које иду преко обима главе ради боље 

удобности. Уложак шлема се качи на 6 тачки ради боље удобности, и распореда силе 

удара.Шлем поседује знојницу која апсорбује зној са чела.Тежина шлема 320-350 гр. 

Шлем мора имати стезник који се причвршћује око браде и на бради мора бити 

пластични део ради боље удобности. 

Шлем мора поседовати могућност за додатно постављање компатибилног заштитног 

визира и антифона.  

Доставити уз понуду: декларацију о усаглашености са траженим стандардом, 

сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије, 

технички лист производа, упутство за употребу и одржавање. 

 

20.Маскице за једнократну употребу                                                           

Маска за једнократну употребу. 

Израдјена од 100% полипропилена. 

 

21.Комбинезон хемијски                                                             

СРПС ЕН 1073 СРПС ЕН ИСО 13982 СРПС ЕН 13034 СРПС ЕН 14126 СРПС ЕН 1149 

Заштитни комбинезон са троделном ергономски обликованом капуљачом која не 

ограничава видно поље.Пружа заштиту од различитих врста хемикалија слабије 

концентрације и честица већих од 1 µм, штити од радиоактивних честица, пружа 

поуздану заштиту од сувих честица типа 5 и од ограниченог прскања хемиклаија типа 

6.Комбинезон је паропропусан.Има патент затварач са преклопом за већу безбедност , 

еластичне траке на крајевима рукава, ногавица и око струка, шавови су прошивени 

споља ради боље заштите од продора штетних супстанци у унутрашњост 

комбинезона. 

Доставити уз понуду: декларацију о усаглашености са траженим стандардом, 

сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије, 

технички лист производа, упутство за употребу и одржавање. 

 

22.Рукавице нитрилне                                                                         

СРПС ЕН 388 ниво заштите мин. 4101 СРПС ЕН 374-1 

Нитрилне рукавице обложене памучним прахом, са рељефастом површином на длану. 

Доставити уз понуду: декларацију о усаглашености са траженим стандардом, 

сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије, 

технички лист производа, упутство за употребу и одржавање. 

 

23.Рукавице плетене        

СРПС ЕН 388 ниво заштите мин.3141 

Плетене бешавне рукавице са еластичном манжетном, мешавина памука и полиестера 

са слојем природног латекса, еластичне са храпавом површинском обрадом на длану 
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и прстима за бољу противклизност, отворена надланица за бољу паропропусност. 

Рукавице са пет прстију и палцем на длану. 

Дебљина рукавице 1,4-1,6мм. 

Минимална дужина рукавице је 250мм. 

Доставити уз понуду: декларацију о усаглашености са траженим стандардом, 

сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије, 

технички лист производа, упутство за употребу и одржавање. 

 

24. Комбинезон хемијски                                                                                     

СРПС ЕН 1073 СРПС ЕН ИСО 13982 СРПС ЕН 13034 СРПС ЕН 14126 СРПС ЕН 1149 

Заштитни комбинезон са троделном ергономски обликованом капуљачом која не 

ограничава видно поље.Пружа заштиту од различитих врста хемикалија слабије 

концентрације и честица већих од 1 µм, штити од радиоактивних честица, пружа 

поуздану заштиту од сувих честица типа 5 и од ограниченог прскања хемиклаија типа 

6.Комбинезон је паропропусан.Има патент затварач са преклопом за већу безбедност , 

еластичне траке на крајевима рукава, ногавица и око струка, шавови су прошивени 

споља ради боље заштите од продора штетних супстанци у унутрашњост 

комбинезона. 

Доставити уз понуду: декларацију о усаглашености са траженим стандардом, 

сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије, 

технички лист производа, упутство за употребу и одржавање. 

 

25.Филтер комбиновани                                                                 

СРПС ЕН 14387 

Кобиновани филтер са ДИН навојем, ниво заштите АБЕК2П3 

Доставити уз понуду: декларацију о усаглашености са траженим стандардом, 

сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије, 

упутство за употребу и одржавање. 

 

26.Антифон                                                                       

СРПС ЕН 352-1 

Антифони са могућношћу подешавања, пенасте АБС наушнице, СНр 24-26 Дб 

Доставити уз понуду: декларацију о усаглашености са траженим стандардом, 

сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије, 

технички лист производа, упутство за употребу и одржавање. 

 

27.Кацига за заваривање са системом за довод ваздуха 

СРПС ЕН 12941 класа ТХ2 

Ваздушни респиратор је уређај за респираторну заштиту, за већи комфор и 

безбедност током заваривања и сличних процеса, при чему се користи у комбинацији 

са аутоматском маском са цревом за довод ваздуха. Дизајниран је да 

обезбеди снабдевање филтрираним вазухом, из јединице, преко црева за дисање, до 

маске за главу. Минимални проток ваздуха 160 л/м, а 
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максимални до 200 м/л. Респиратор са овом технологијом може бити опремљен 

филтером за честице, одводником честица, предфилтером, 

и индикатором филтера за честице, који се активира када се филтер за честице 

запуши. Има уграђену контролу протока ваздуха, што омогућава константно 

снабдевање ваздухом током употребе. Електронска контролна јединица осигурава 

аудио и визуелно упозорење када је батеријапразна или када у маску долази премала 

количина ваздуха. Уређај поседује и петостепени индикатор честица - зелени и 

црвени ЛЕД-ови илуструју 

очекивано време рада у односу на зачепљење филтера.  

Овај респиратор има могућност постављања одвојених филтера за честице (прашину), 

гасних филтера и предфилтера за честице (прашину), који се одвојено мењају по 

потреби. 

Доставити уз понуду: декларацију о усаглашености са траженим стандардом, 

сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије, 

технички лист производа, упутство за употребу и одржавање. 

 

28.Прслук за спасавање         

Пенасти прслук омогућава кориснику одржавање на води у 

сваком тренутку и није потребно сервисно одржавање јер не 

поседује механичке компоненте.  

Доставити уз понуду: декларацију о усаглашености, упутство за употребу и 

одржавање. 

 

29.Ципеле плитке радне О1     

СРПС ЕН 20347 

Ципела израђена од природне коже, говеђи бокс, пресовани црне боје 

Дебљина коже од 1,8-2мм. 

Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса. 

Постава:  

-предњи део: неткани текстил (филц) 

-сарице, крагна, језик: синтетичка плетенина  

Крагна:вештачка кожа, са уграђеним сунђером. 

Језик:вештачка кожа, постављен, затворене жабе форме. 

Појачања: предњи део: капна од термопластичног материјала, петни део од 

термопластичног материјала 

Уложна табаница:неткани текстил, вадива ради одржавања. 

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

на савијања. 

Отпорност целе обуће према води мин. 60 минута. 

Везивање: по0моћу три пара металних алки и синтетичке пертле са 

пластифицираним крајевима. 

Начин израде бризгана обућа. 
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Доставити уз понуду:Извештај о испитивању издат од акредитоване установе са 

територије Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, 

сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије, 

упутство за употребу и одржавање. 

 

30.Дубоке радне ципеле О1                                                                       

Израђене по СРПС ЕН ИСО 20347 О1 СРЦ 

Израђена је од природне коже, говеђи бокс, пресован,црне боје  

дебљине 1,8-2 мм. Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса. 

Постава предњи део неткани текстил, филц, сарице крагна и језик синтетичка 

плетнина  

Језик је од вештачке коже, затворене жаба форме, постављен. 

Појачање: предњи део капна од термопластичног материјала, петни део луб од 

конита. 

Уложна табаница;: неткани текстил, може да се вади ради одржавања. 

Ђон полиуретан 100 %, двослојни, са крампонима профилисан у циљу спречавања 

проклизавања, антистатик. 

Ђон отпоран на течна горива, на разблажене киселине -промена изгледа, отпоран на 

савијање  

Отпорност целе обуће према води минимум 60 минута СРПС ЕН ИСО 20344 

Везивање помоћу 4 пара металних алки, и синтетичке пертле са пластифицираним 

крајевима. 

Начин израде: бризгана обућа. 

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

територије Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, 

сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије, 

упутство за употребу и одржавање. 

 

31. Рукавице тип ‘’морнар’’                                                  

Израђене по СРПС ЕН 388, минимум 4344. 

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

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

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

Изнутра имају памучну поставу на длану. 

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

територије Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, 

сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије, 

упутство за употребу и одржавање. 

 

32.Рукавице против уједа животиња                                           

СРПС ЕН 388 ниво заштите мин. 4533 

Рукавица за заштиту од уједа животиња,са пет прстију, храпава силиконска површина 

на длану. 
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Доставити уз понуду: декларацију о усаглашености са траженим стандардом, 

сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије, 

технички лист производа,упутство за употребу и одржавање. 

 

Понуђач је дужан да достави, заједно са понудом по један узорак зимског и један 
узорак летњег одела, запаковано у непровидну кутију тако да се до отварања понуда 
не може утврдити изглед одела. 
 
Упуство за достављање узорка одела: у непровидној запечаћеној кутији, читко 
написан назив понуђача, назив набавке и узорци одела. 
 
Понуђач је обавезан да достави заједно са понудом по један узорак летње и зимске 
заштитне обуће запаковане у непровидну кутију тако да се до отварања понуда не 
може утврдити изглед обуће као модел који ће испоручивати. 
 
Упуство за достављање узорка обуће: у непровидној запечаћеној кутији,читко написан 
назив понуђача,назив набавке и узорци одела. 
 
Понуђач не може накнадно (после истека рока за подношење понуда) достављати 
узорке нити ће наручилац примати узорке који нису запаковани према упутству. 
 
Достављени узорци се враћају понуђачима након правоснажности Одлуке о 
додели уговора, а понуђачу са којим се закључује уговор достављени узорци се 
враћају након извршене испоруке комплетне опреме, а после упоређивања 
узорака са достављеном опремом.  
 
Квалитативни и квантитативни пријем опреме извршиће се у присуству представника 
Наручиоца и Понуђача,  Уколико се приликом пријема опреме уоче недостаци, 
сачиниће се Записник, а понуђач се обавезује да исте уклони у року од 5 дана о дана 
испоруке опреме. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

за ЈНМВ-06-14/2017 

 

Ред. 
број 

Назив робе (опис) Јед. мере 
 
Количи-

на  

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. 

 
 
Радна блуза и 
поликомбинезон плаве 
боје 

 
 
 
 

ком 

 
 
 
 

101 

    

2. 

 
Радна блуза и 
полукомбинезон, сиве 
боје 

 
 
 
 

ком 

 
 
 
 

101 

    

3. 

 
Дубоке радне ципеле 
О1 

 
 
 
 

пар 

 
 
 
 

67 

    

4. 

 
Плитке радне ципеле 
О1 

 
 
 
 

пар 

 
 
 
 

67 

    

5. 

 
Мантил женски 
100% памук, беле боје 

 
 

ком 

 
 

2 

    

6. 
 
Кецеља 
киселоотпорна анцел 

 

ком 
 

7 
    

7. 
 
Качкет, тегет боје 
 

 

ком 
 

128 
    

8. 
Хосач главног визира 
са точкићем 
 

ком 8     

9. 
Поликарбонатски 
визир 
 

ком 8     

10. 
 
Кломпе мушке 

 

    пар 
 

    1 
    

11. 

Заштитне рукавице 
(отпорне на киселине 
и базе) 
 

 

пар 
 

20 
    

12. 

 
Гумене чизме 

 

 

пар 

 

 

 
 
 
 

64 

    

13. 
 
Гумене чизме, изнад 
колена 

 

пар 
 

4 
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14. 

 
 
Кишно одело тегет 
 

 

 

 

 

компл 

 
 
 
 

49 

    

15. 
Наочаре бистре, са 
бочном заштитом 
 

ком 40     

16. 
 
Рукавице 

 

пар  
 

200 
    

17. 

 
Прслук  фуросцентне 
боје  
 

 

ком 
 

50 
    

18. 
 
Заштитни шлем 

 

ком 
 

24 
    

19. 
 
Стезник за шлем 

 

ком 
 

24 
    

20. 
 
Маскице за 
једнократну употребу 

 

пак 
 

4 
    

21. 
 
Комбинезон хемијски 

 

ком 
 

20 
    

  22. 
 
Рукавице нитрилне 

 

пар 
 

8 
    

23. 
 
Рукавице плетене 

 

пар 
 

200 
    

24. 

 
 
 
Комбинезон хемијски 

 

 

ком 

 
 

8 

    

25. 
 
Филтери комбиновани 
 

ком 48     

26. 
 
Антифон 
 

ком 10     

27. 

 
Кацига за заваривање 
са системом за довод 
ваздуха 
 

 

ком 
 

1 
    

28. 

  
Прслук  за спасавање 
 
 

 

ком 
      
     2 

    

29. 
Ципеле плитке 
 

пар 8     

30. 

 
Дубоке ципеле О1 

 

 

ком 

 
 

8 

    

31. 

 
Рукавице тип „морнар“ 

 

 

пар 

 
 

   1 

    

32. 

 
Рукавице против уједа              
животиња 

   

        пар 
        
       1 
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УКУПНА   ПОНУЂЕНА  ЦЕНА 

   

 

Напомена: Испоручена опрема мора бити праћена одговарајућом документацијом (атести и 

сертивикати). 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 5 уписати колико износи јединична цена опрем без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колони 6. уписати колико износи јединична цена опреме са ПДВ-ом, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 

 у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и 

то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену 

предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет 

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у 

колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати 

укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

 

 
      MП               Понуђач: 

 

         ______________________     
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Образац бр. 7 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. ЗЈН, Понуђач ____________________________доставља укупан 

износ  и структуру трошкова припремања понуде како следи у табели: 

 

Редни број 
 

Врста трошка 

 

Износ трошкова у РСД 

   

   

   

   

 

   

   Укупни трошкови: 

___________________________ 

 

Трошкови припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду тих трошкова. 

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава обезбеђења, ако 

га је тражиo Наручилац, под условом да понуђач тражи накнаду тих трошкова. 

Попуњен, потписан и печатом оверен образац од стране понуђача, сматра се да понуђач 

захтева надоканду трошкова припреме понуде и наручилац је  дужан да те трошкове 

надокнади. 

 

 

            

                       Понуђач 

 

     М.П.   _______________________
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Образац бр. 8. 

 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама, Понуђач, у  поступку ЈНМВ –06-14/2017  

Набавка ХТЗ опреме, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  даје следећу 

 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

  Понуђач_______________________________________________________________ из  

 

__________________________________________ овом изјавом потврђује да је понуду поднео 

 

 независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

                         Понуђач 

М.П.     Одговорно лице 

 

                                   __________________________ 

       

 

 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинотос изаве о независној понуди, 

Наручилац ће одмах обаестити 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 поступцима јавних набавки у смислу закона којим се уређије  

заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 

године Повреда конкуренције  представља негативну референцу, у смислу члана 82 ЗНЈ. 

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

лица понуђача из групе сваког понуђача и оверена печатом. 
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Образац бр. 9. 

 

  

 

ИЗЈАВА  

ПОНУЂАЧА 

 

 

 

 

            На основу члана 75. Закона о јавним набавкама, Понуђач, у  поступку ЈНМВ – 06-14/ 

Набавка ХТЗ опреме  

 

И З Ј А В У 

 

 

           Понуђач_________________________________________________________________ из 

___________________________________ овом изјавом потврђује да је при састављању понуда 

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

условима рада, заштити животне средине, безбедности и друге околности  од општег интереса, 

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

понуде. 

 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

  

 

 

 

 

                       Понуђач 

                  Одговорно лице 

 

        __________________________ 

 

 

 


