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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 
У складу са чланом  61. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“бр. 124/12) и 

чланом  2.  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки  и  начину  доказивања  испуњености  услова („Службени  гласник  РС“ 

бр.29/13)  конкурсна  документација  садржи : 

 

 

 

I     ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

II     ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

III    УПУСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 

 

IV  ОБРАСЦИ: 

 

-   ОБРАЗАЦ ПОТРЕБНИХ ДОКАЗА-ИСПРАВА – ОБРАЗАЦ А 

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  –  

     ОБРАЗАЦ 1. И ОБРАЗАЦ 1. А 

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ОБРАЗАЦ 2. 

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ОБРАЗАЦ 2.А. ( СТРУКТУРА  УКУПНЕ  ЦЕНЕ   

     ПОНУДЕ – ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ АРТИКАЛА) 

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ОБРАЗАЦ 3. 

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ДОСТАВИТИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ  

     ОБЕЗБЕЂЕЊА – ОБРАЗАЦ 4. 

 

V    МОДЕЛ УГОВОРА 
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II ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

 
Наручилац: 

ЈАВНО  КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

''ЧИСТОЋА'' ј.п., СТАРА  ПАЗОВА 

 
Адреса: 

 
Змај  Јовина  бб 

 
Интернет страница: 

 
www.cistocasp.rs 

 
ПИБ наручиоца 

 
100537204 

 
Матични број наручиоца: 

 
08591148 

 
Шифра делатности: 

 
3811 

 
Особа за контакт: 

 
Давор  Калик 

 
Телефон: 

 
022/317-206 ; 310-150 ; 063/453-110 

 
Врста поступка: 

 
Поступак јавне набавке мале вредности 

 
Предмет јавне набавке 

 
Добра - Материјали 

 
Назив јавне набавке 

 
НАБАВКА ЛИЧНИЕ ЗАШТИТНЕ 

ОПРЕМЕ 

 
Редни број јавне набавке 

 ЈНМВ : 19/13 

 
Ознака из Општег речника набавки 

18110000  -  радна  одећа 
18141000  -  радне  рукавице 
18830000  -  заштитна  обућа 

 
Рок извршења 

 
  СУКЦЕСИВНО  ПО  ПИСМЕНОМ  

ЗАХТЕВУ  НАРУЧИОЦА, НАЈКАСНИЈЕ 

60 ДАНА ОД ДАНА ПОТПИСИВАЊА 

УГОВОРА 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                               

    

На основу члана 55. став 1. 

а у вези са чланом 39.став 5  

бр.124/12) и Одлуке о покретању

од  19.11. 2013.године (Ред.бр

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО

Стара

ПОЗИВ

у поступку јавне набавке

 
 ЈАВНО КОМУНАЛНО
спроводи поступак јавне 
ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ“, на
вредности број:1544 од 19.11.
19/13, у складу са чланом
Републике Србије“, број 124/12).

 Поступак  прикупљања

Критеријум за избор најповољније

 Не прихватају се понуде

 Понуђач је дужан да понуду

 Понуда треба да садржи

саставни део конкурсне документације

садржаја понуде, понуду чини

 
 Конкурсна  документација

1) на адреси наручиоца: 

2) на интернет страници

3) на Порталу јавних набавки

 Понуде се подносе у

отварати – понуда за јавну

„ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ

22300  Стара Пазова, а предају

Јовина  бб. На полеђини коверте

телефон особе за контакт. 

 Неблаговремене понуде

биће неотворене враћене понуђачу

          Јавно комунално предузеће ''Чистоћа

         Стара Пазова, Змај Јовина б.б. Тел

         Регистар Привредних субјеката БД

         Матични број: 08591148; шифра делатности

          ПИБ: 100537204                                                                                                               

                                   Ерсте банка ад. Нови Сад, текући рн

 

 

став 1. тачка 2. , члана 57. став 1. и члана 60. став

став 5  Закона о јавним набавкама („Службени

покретању поступка јавне набавке мале вредности

Ред.бр. ЈНМВ  19/13)  

 

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЧИСТОЋА» ј

Стара  Пазова, Змај  Јовина  бб , 

www.cistocasp.rs 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

јавне набавке мале вредности – добра - материјали

 

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЧИСТОЋА» ј.п., 
јавне набавке мале вредности добра : Набавка

, на основу Одлуке о покретању поступка јавне
.11.2013. године, редни број јавне набавке

чланом 39. Законом о јавним набавкама („Службени
број 124/12). 

прикупљања понуда. 

најповољније понуде је најнижа понуђена цена

понуде са варијантама. 

дужан да понуду сачини на српском језику. 

да садржи све елементе наведене у садржају

окументације. Неиспуњавање једног или више

понуду чини неисправном. 

документација  се може преузети: 

наручиоца: Змај  Јовина  бб ; 22300  Стара  Пазова ; Дирекција

страници наручиоца: www.cistocasp.rs 

јавних набавки. 

подносе у затвореној коверти, овереној печатом, са

јавну набавку мале вредности добра - материјали

ОПРЕМЕ“, редни број: 19/13, на адресу: 

предају  на  деловодник  у  Дирекцији  Наручиоца

полеђини коверте понуђач даје своју пуну адресу, заводни

понуде – понуде приспеле после рока за њихово

враћене понуђачу након завршетка поступка отварања
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Чистоћа'' ј.п. 

Тел.-022/310-150 

субјеката БД 53835/2005 

делатности 3811 

: 100537204                                                                                                               

текући рн. Бр. 340-3890-94 

члана 60. став 1. тачка 2), 

бени гласник РС“, 

мале вредности број 1544 

ЧИСТОЋА» ј.п., 

материјали 

, као наручилац, 
Набавка „ЛИЧНЕ 

поступка јавне набавке мале 
набавке мале вредности: 

 („Службени гласник 

цена 

садржају понуде који је 

или више елемената из 

; Дирекција  

печатом, са назнаком: „Не 

материјали: Набавка 

адресу: Змај Јовина  бб, 

Наручиоца, улица  Змај  

адресу заводни број, име и 

њихово достављање, 

отварања понуда, са 
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назнаком да су поднете неблаговремено, а непотпуне понуде ће бити оцењене као 

неприхватљиве. 

 Рок за подношење понуда је  20.12.2013. године до 11
h
 часова.  

 Отварање понуда је јавно и обавиће се 20.12.2013. године у 12
h
 часова, у 

просторијама  Дирекције  Наручиоца,  улица Змај  Јовина  бб,  у присуству овлашћених 

представника понуђача. Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда мора бити 

оригинал издато од понуђача, са заводним бројем под којим је издато, датумом 

издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача, а предаје се председнику 

Комисије за јавну набавку непосредно пре почетка поступка отварања понуда. 

 

 Наручилац у поступку јавне набавке мале вредности позива најмање три 

понуђача и истовремено објављује позив за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници, а одлука о додели уговора ће се донети ако је 

научилац прибавио најмање једну прихватљиву понуду. 

 Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања 

понуда.  

 Одлуку о додели уговора, са образложењем и подацима из Извештаја о стручној 

оцени понуда, наручилац доставља свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана 

доношења, препорученом пошиљком са доставницом. 

 Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем коме је додељен 

уговор најкасније у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева 

за заштиту права. 

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано 

лице, у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Република Србије“, број 124/12).  

 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији  за заштиту права у 

поступцима јавних набавки, а предаје се наручиоцу.  

 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 

40.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије 840-742221843-57, модел  153, 

позив на број 97 50-016, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка 

административна такса за захтев за заштиту права, број јавне набавке мале вредности: 

19/13“.   

 Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и 

доказивих разлога који се нису могли предвидети у моменту покретања поступка и 

који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно, услед којих је престала 

потреба наручиоца за предметном јавном набавком због чега се неће понављати у току 

исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци. 

 

 

 Особа за контакт: 

 

Давор  Калик; davorkalik@gmail.com; cistoca@vojvodinaonline.rs; Фах.022/310 - 028 

радним даном  од 8 – 14 часова.  
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III УПУТСТВО  ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 

за јавну набавку мале вредности добaра - материјали: 

Набавка „ ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ“ 

 

Редни број јавне набавке мале вредности :19/13 

 Понуда се подноси у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник Републике Србије" број 124/12), позивом за подношење 

понуда и конкурсном документацијом. 

 

1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

Понуда и остала документација која се подноси морају бити на српском језику.  

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 

 Понуђач доставља понуду у складу са конкурсном документацијом, позивом за 

достављање понуде, Упутством понуђачу како да сачини понуду и захтеваним 

условима наручиоца. 

 Понуду за јавну набавку може поднети понуђач који испуњава обавезне и додатне 

услове у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

Републике Србије" број 124/12).  

А: Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона су: 

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

 
2) Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

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

 

3) Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности која је предмет 

јавне набавке, а која је на снази у време објављивања односно слања позива за 

подношење понуда. 

 

4) Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

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

територији. 

 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

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

условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине. 

Доказ о испуњености обавезних услова из тач.1)-4): 
- Изјава понуђача о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним 

набавкама (Образац 1) 

Доказ о испуњености обавезних услова из тач. 5): 

- Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа (Обрзац 1. А) 
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Б: Додатни  услов  за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона је: 

 

� Финансијски капацитет понуђача, који понуђач доказује достављањем 

следећих доказа: 

 

1) Потврда НБС о блокади рачуна понуђача, за последњих 6 месеци од 

објављивања Позива где се види да понуђач није био у блокади дуже од 30 

дана у траженом периоду. 

2)  Извештај АПР о бонитету понуђача. 

3) Биланс стања и биланс успеха за последње три године. 

� Испуњеност услова у погледу тражених техничких карактеристика које 
понуђач доказује достављањем доказа ближе одређених у делу конкурсне 

документације – технички опис предмета јавне набавке у колони табеле 

који носи назив „документација“.  

Понуђач је дужан да уз своју понуду достави следеће узорке: 

Узорак готовог артикла, под редним бројем: 1.Комунална јакна , 5. Радно одело, 

дводелно, блуза  и  панталоне  са  трегерима 6.Радно  одело, дводелно, блуза  и  

панталоне  са  трегерима (за рад са моторном тестером),7. Заштитна ципела плитка. 

9.Заштитна ципела дубока. 21. Зимска јакна водонепропусна паропропусна. 

 

 

  3. ИЗРАДА ПОНУДЕ 

  Понуду попунити на оригиналним обрасцима и моделу уговора који се преузима 

од Наручиоца. 

 Понуда се попуњава читко, неким техничким средством или штампаним 

словима ручно, али не графитном или црвеном оловком. У случају било каквих 

исправки (бељења или подебљавања бројева или слова), потребно је на том месту 

ставити печат и параф одговорног лица. Уколико понуђач тако не поступи, понуда ће 

бити одбијена као неисправна. 

Понуђач може поднети само једну понуду. 

4.   НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ 

 Понуђач је обавезан да понуду састави према упутству наручиоца и да је 

поднесе у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком „Не отварати – понуда 

за јавну набавку мале вредности добра: Набавка „ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ 

ОПРЕМЕ“,  редни број: 19/13, на адресу: Змај  Јовина бб;  22300  Стара  Пазова, а 

предају се на  деловодник Наручиоца  у  Дирекцији. На полеђини коверте понуђач даје 

своју пуну адресу, заводни број, име и телефон особе за контакт. 

  Рок за достављање понуда је 20.12.2013. године, до 11
h
 часова, без обзира на 

начин на који су послате. Понуде које стигну наручиоцу после рока одређеног за 

подношење понуда сматраће се неблаговременим. Неблаговремена понуда неће се 

разматрати већ ће неотворена уз повратницу бити враћена понуђачу. 
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     5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 Јавно отварање понуда обавиће се 20.12.2013. године, у 12
h
 часова у 

просторијама JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ ј.п., улица Змај 

Јовина бб, 22300  Стара Пазова, у присуству овлашћених представника понуђача. 

 Пуномоћје за присуство и учествовање у поступку отварања понуда подноси се 

председнику Комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуда. Достављено 

пуномоћје мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним бројем под којим је 

издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача. 

6. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

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

понуду. Измена, допуна или опозив понуде је пуноважно ако наручилац прими допуну 

понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за 

подношење понуда. 

         Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење 

понуде.Понуда се не може изменити, допунити или опозвати након истека рока за 

подношење понуда. 

 

7. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана 

пре истека рока за подношење понуде.  

 Захтев се подноси на писарници Дирекције Наручиоца, улица Змај  Јовина бб, уз 

напомену: „Појашњења / додатне информације за јавну набавку мале вредности  добра 

– материјали – Набавка  „ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ“, редни број јавне набавке 

мале вредности: 19/13“. 

 Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.cistocasp.rs. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

8. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Наручилац може у било ком моменту, пре крајњег рока за подношења понуда 

изменити или допунити конкурсну документацију. 

Измене или допуне конурсне документације биће достављене свим 

заинтересованим лицима за која наручилац има сазнања да су узела учешће у 

предметном поступку јавне набавке преузимањем конкурсне документације, путем 

дописа, факса или путем електронске поште, а измене односно допуне ће истоврмено 

бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца.Наручилац ће, 
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уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закон о јавним набавкама, продужити рок 

за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца. 

9. ЦЕНА 

 Цена се исказује у динарима без ПДВ, припадајући ПДВ изражен процентуално 

и номинално у динарима, у складу са Законом о порезу на додату вредност и укупну 

цену са ПДВ.  

Цена је фиксна и непроменљива до завршетка посла. Цену је потребно изразити 

нумерички и текстуално, при чему, у случају несагласности, текстуално изражена цена 

има предност у односу на нумерички изражену цену. 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 

Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена 

која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у 

могућност извршења јавне набавке у складу са понуђенимусловима. 

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од 

понуђача образложење свих њених саставних делова које сматрају меродавним, у 

свему према члану 92. Закона. 

10. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ 

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде – Образац 2. наведе рок важења понуде. 

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, таква понуда ће бити 

одбијена. 

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од-до, око, оквирно 

и сл) таква понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

11. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

   

12. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 Захтеви у погледу начина и услова плаћања, као и евентуалних специфичних 

захтева дефинисани су Обрасцем понуде – Образац број 2. и понуђеним моделом 

уговора. 

13. РОК ИЗВРШЕЊА НАБАВКЕ  МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ ДОБРА 

Рок за извршење набавке добра која је предмет јавне набавке мале вредности  је  

60  дана од  дана потписивања Уговора. 
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14. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

15. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 

       На основу члана 85. Закона о јавним набавкама одређен је следећи критеријум за 

оцену понуда: 

 Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена 

.  

 

Елементи критеријума за 

бодовање 

 

ФОРМУЛА 
 

БРОЈ  

ПОНДЕРА 

 

 

1.Цена 
 

 

 

 

БП =( Ц мин./Ц пос.) x 100 

 

 

 

 

 

    Максимално 

         100       

    Пондера 

 

 

  

 

Kритеријум  на  основу  којег  ће  наручилац извршити избор о додели уговора у  

ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем  пондера. 

 

У  случају  када  постоје  две  или  више понуда са  истом  понуђеном ценом,  Наручилац  ће  

дати  предност Понуђачу  који је остварио  већи  пословни  приход  у  2012. год. Завршног  

рачуна за 2012. год. – Биланс  успеха, Позиција А I  - приходи  и  Позиција А II – расходи  из  

редовног  пословања. 

 

16.   СТРУЧНА ОЦЕНА  

 Понуда мора да садржи све што је захтевано конкурсном документацијом. Понуда ће 

бити одбијена као неисправна уколико се после обављеног отварања понуда, а након прегледа 

и стручне оцене утврди да не испуњава у потпуности све захтеве из конкурсне документације. 

Докази – документација коју понуђач треба да достави могу бити достављени у 

неовереној фотокопији (осим оних за које је изричито наведено да се достављају у оригиналу), 

с тим што је понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан да у року од 5 (пет) 

дана од дана пријема писаног позива наручиоца достави оригинале или фотокопије оверене у 

суду или општини за доказе о испуњености услова наведене у тач. А и Б. 

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 

 Наручилац може, после отварања понуда, у року за доношење одлуке о додели уговора, 

захтевати додатна објашњења од понуђача и вршити контролу код понуђача, односно његовог 

подизвршиоца. 
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18. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 Наручилац ће одлуку о додели уговора донети ако је прибавио најмање једну 

прихватљиву понуду. Одлука са образложењем и подацима из Извештаја о стручној оцени 

понуда ће бити донета у оквирном року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда и 

наручилац ће о томе обавестити све учеснике у овом поступку у року од 3 (три) дана од дана 

доношења одлуке, препорученом пошиљком са повратницом. 

19. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем коме је додељен уговор, 

најкасније у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

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

се започети поступак оконча, односно, услед којих је престала потреба наручиоца за 

предметном јавном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, 

односно у наредних 6 месеци. 

 

 

20. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Средство финансијског обезбеђења доставља најповољнији понуђач приликом 

закључења Уговора. 

 

Регистрована бланко  соло меница са меничним овлашћењем: 

• за добро извршење посла у  висини  од  10 %  вредности  предмета  

јавне  набавке – добра – ''ЛИЧНЕ  ЗАШТИТНЕ  ОПРЕМЕ''  које  је  

предмет уговора са роком важности 10 дана дуже од уговореног рока 

за коначно извршење посла; 

 

 Понуђач  се  обавезује да поднесе са даном закључења уговора једну бланко соло меницу са 

меничним овлашћењем наручиоцу, да исту попуни као финансијско средство обезбеђења за 

испуњење својих уговорних обавеза, односно добро извршење посла. 

Регистрована бланко соло меница мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив не 

могу садржавати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, 

мањи износ од онога који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање 

спорова. Бланко соло меница мора садржати потпис и печат понуђача. Менична овлашћења 

обавезно морају садржати, поред осталих података,  и тачан назив корисника меничног 

овлашћења(наручиоца), предмет јавне набавке, износ на који се издаје са навођењем рока 

важности. 

Регистрована бланко соло меница  за добро извршење посла, доставља се у року одређеном 

у моделу уговора, а у моменту подношења понуде се доставља попуњен Образац 4. – Изјава 

понуђача да ће доставити средства финансијског обезбеђења у случају доделе уговора. 

     Регистрована бланко соло меница мора бити прописно потписана и оверена, са копијом 

депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице. 

 

21. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

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

складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 

124/12).  
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 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији  за заштиту права у 

поступцима јавних набавки, а предаје се наручиоцу.  

 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 40.000,00 

динара на рачун буџета Републике Србије 840-742221843-57, модел 153, позив на број 97 50-

016, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса за захтев 

за заштиту права, број јавне набавке мале вредности: 19/13“.   

22.  РЕДОСЛЕД САСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

          Попуњен образац А – Образац потребних доказа-исправа (са доказима о 

испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и траженим доказима о 

испуњености услова из конкурсне документације). 

1. Изјава понуђача као доказ о испуњености обавезних  услова – Образац 1.  

2. Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа – Образац 1. А 

3. Попуњен образац 2. – ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ. Рок важења понуде не може бити краћи од 

30 дана од дана отварања понуда. 

4. Попуњен Образац 2.А. – ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ  (СТРУКТУРА  УКУПНЕ  ЦЕНЕ  ПОНУДЕ -  

ЈЕДИНИЧНЕ  ЦЕНЕ АРТИКАЛА ) 

 
5. Образац 3. – Изјава о независној понуди; 

6. Образац 4. - Изјава понуђача да ће доставити средство финансијског обезбеђења у 

случају доделе уговора; 

7. Попуњен Модел уговора. Понуђач је обавезан да попуни и парафира сваку страну 
модела уговора и на крају стави потпис и печат. 

 

8. Прилози који се достављају уз обрасце који су саставни део конкурсне документације: 
 

• Потврда НБС (Народна банка Србије) о блокади рачуна понуђача, за последњих 6 

месеци од објављивања Позива где се види да понуђач није био у блокади дуже од  

30 дана у траженом периоду. 

• Извештај АПР о бонитету понуђача 

  

• Биланс стања и биланс успеха за последње три године. 
 

 

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документације важи Закон о 

јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12). 
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23.   Технички опис предмета јавне набавке 
 

 

Документација 

1.КОМУНАЛНА ЈАКНА  (редни број 1. у обрасцу понуде 2.A ) 

Захтеви постављени према српском стандарду SRPS EN 471:2007, 

односно EN 471 2-2, EN 343 3-1 

 

- Прописана 

документација на 

српском језику за 

употребу и одржавање, 

односно паковање, 

транспорт, коришћење 

и складиштење у којој 

је произвођач, односно 

испоручилац навео све 

безбедносно техзниче 

податке, важне за 

оцењивање и 

отклањање ризика на 

раду (Члан 24. тачка 1. 

Закона о безбедности и 

здрављу на раду) 

 

- Декларација о 

усаглашености са 

траженим стандардом 

 

- Изјава понуђача о 

прихватању захтеваног 

гарантног рока 

 

Намена: 

 

Служи за заштиту од хладноће, падавина (кише, снега)  и ветра, 

прљања прашином, масноћама и осталим нечистоћама са којима 

запослени долазе у додир при раду. 

За рад у условима смањене видљивости. 

 

Начин израде: 

 

Teрмoизoлoвaнa 4 у 1 jaкнa висoкe видљивoсти  са  улoжком , 

вoдooтпoрнa са  дoбром изoлaциjом oд вeтрa и  кaпуљaчом кoja сe 

пaкуje у крaгну. 

Подешавајући  обим дoњe ивицe jaкнe и рукaвa oкo зглoбoвa. 

И jaкнa и улoжaк треба да имajу 3M рeфлeктивнe трaкe, а сви шaвoви 

да буду  лeпљeни. 

Рукaви сa улoшкa на скидање тaкo дa сe мoжe нoсити и кao прслук. 

 

Боја: 

 

Наранџаста 

 

 

EN 471 2-2, EN 343 3-1 
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2. РАДНИ МАНТИЛ (редни број 2. у обрасцу понуде 2.A ) 
 Захтеви постављени према српском стандарду SRPS EN 13402 или 

одговарајући 

-Прописана 
документација на 
српском језику за 
употребу и 

одржавање, односно 
паковање, транспорт, 
коришћење и 

складиштење у којој је 
произвођач, односно 
испоручилац навео све 
безбедносно техзниче 
податке, важне за 
оцењивање и 

отклањање ризика на 
раду (Члан 24. тачка 1. 
Закона о безбедности 
и здрављу на раду) 

 
- Извештај 
акредитоване 
лабораторије за 
контролу квалитета 
производа да 

материјали од којих је 
артикл израђен ( 

тканина ) задовољава 
тражене 

карактеристике из 
техничких захтева 

 

- Декларација 

произвођача о 

сировинском саставу 

која стоји ушивена на 

мантилу 

 

-Изјава понуђача о 

прихватању 

захтеваног гарантног 

рока 

 
 
Намена: 
 
Мушки 
За заштиту тела радника. 
 
Начин израде: 
 
Класичан индустријски радни мантил израђен по  SRPS EN 13402 (или 
одговарајући стандард) 
 

* Закопчавање једноредно дугмадима,за мушки са леве стране 
* Са реверима и крагном 
* Дуг рукав без менжетне 
* Позади шлиц 
* Два нашивена џепа на доњем делу 
* Нашивени џеп горе лево 
* На горњем левом џепу налази се лого предузећа  дат у прилогу, 
димензија 9х3,5 цм 

 
Сировински састав:   

 

50% полиестер 50% памук , тежине од 180 до 210 гр/м², тканина мора 

бити  уљноотпорна, киселоотпорна и водоодбојна. 

 

Боја: 
 
Тамно  плава 
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3. РАДНИ МАНТИЛ (редни број 3. у обрасцу понуде 2.A ) 
 Захтеви постављени према српском стандарду SRPS EN 13402 или 

одговарајући 

-Прописана 
документација на 
српском језику за 
употребу и 

одржавање, односно 
паковање, транспорт, 
коришћење и 

складиштење у којој је 
произвођач, односно 
испоручилац навео све 
безбедносно техзниче 
податке, важне за 
оцењивање и 

отклањање ризика на 
раду (Члан 24. тачка 1. 
Закона о безбедности 
и здрављу на раду) 

 
- Извештај 
акредитоване 
лабораторије за 
контролу квалитета 
производа да 

материјали од којих је 
артикл израђен ( 

тканина ) задовољава 
тражене 

карактеристике из 
техничких захтева 

 

- Декларација 

произвођача о 

сировинском саставу 

која стоји ушивена на 

мантилу 

 

-Изјава понуђача о 

прихватању 

захтеваног гарантног 

рока 

Намена: 
 
Женски 
За заштиту тела радника. 
 
Начин израде: 
 
Класичан индустријски радни мантил израђен по  SRPS EN 13402 
(или одговарајући стандард) 
 

* Закопчавање једноредно дугмадима   са десне стране 
* Са реверима и крагном 
* Дуг рукав без менжетне 
* Позади шлиц 
* Два нашивена џепа на доњем делу 
* Нашивени џеп горе лево 
* На горњем левом џепу налази се лого предузећа  дат у 
прилогу, димензија 9х3,5 цм 

 
Сировински састав:  

 

 65% полиестер 35% памук , тежине од 180 до 210 гр/м², тканина мора 

бити  уљноотпорна, киселоотпорна и водоодбојна. 

 

Боја: 
 
Зелена 
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4.ДВОДЕЛНИ ЗАСЕБНИ ШТЕПАНИ УЛОЖАК  (редни број 4. 

у обрасцу понуде 2.A ) 
 Захтеви постављени према српском стандарду SRPS EN 13402 или 

одговарајући 

-Прописана 
документација на 
српском језику за 
употребу и 

одржавање, односно 
паковање, транспорт, 
коришћење и 

складиштење у којој 
је произвођач, 

односно испоручилац 
навео све 

безбедносно техзниче 
податке, важне за 
оцењивање и 

отклањање ризика на 
раду (Члан 24. тачка 

1. Закона о 
безбедности и 
здрављу на раду) 

 
- Извештај 
акредитоване 
лабораторије за 
контролу квалитета 
производа да 

материјали од којих 
је артикл израђен  

задовољавају тражене 
карактеристике из 
техничких захтева 

 
- Изјава понуђача о 
прихватању 

захтеваног гарантног 
рока 

 
-  Декларација 

произвођача о 

сировинском саставу 

која стоји ушивена на 

улошку 

Намена: 

 

За заштиту тела радника од хладноће. 

 

 

Начин израде: 
 
Обострано штепана постава пуњена  кофлином 130-150 гр/м² са 
рендерима око рукава и ногавица, копчање рајфершлус, панталоне 
на појасу са гумом. Цео уложак је испаспулиран. 
 
 
Сировински састав: 
 
Кофлин 130-150 гр/м² 
Постава 
 
Боја: 
 
Плава.  
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5.РАДНО ОДЕЛО ДВОДЕЛНО , БЛУЗА И ПАНТАЛОНЕ СА 

ТРЕГЕРИМА (редни број 5. у обрасцу понуде 2.A ) 
 Захтеви постављени према српском стандарду  SRPS EN 340 или 

одговарајући 

- Прописана 
документација на 
српском језику за 

употребу и одржавање, 
односно паковање, 
транспорт, коришћење 
и складиштење у којој 
је произвођач, односно 
испоручилац навео све 
безбедносно техзниче 
податке, важне за 
оцењивање и 

отклањање ризика на 
раду (Члан 24. тачка 1. 
Закона о безбедности и 
здрављу на раду) 

 
- Извештај 
акредитоване 
лабораторије за 
контролу квалитета 
производа да 

материјали од којих је 
артикл израђен 

задовољавају тражене 
карактеристике из 
техничких захтева 

 
- Изјава понуђача о 
прихватању захтеваног 

гарантног 
рока 

 
-  Декларација 

произвођача о 

сировинском саставу 

која стоји ушивена на 

оделу 

Одело се састоји од блузе и панталона са пластроном и трегерима 

 

Намена: 

 

За заштиту тела радника од временских утицаја (хладноће и ветра) , 

прашине иосталих нечистоћа са којима запослени долазе у додир при 

раду . 

 

Начин израде: 

 

Блуза тегет боје дужине испод струка са обележјима високе  
видљивости – рефлектујуће траке на прсном и леђном делу јакне и на 
рукавима 10 цм изнад манжетне ширине 5 цм. 
-Блуза је равног кроја дужине до струка, затвара се рајсфершлусом по 
целој дужини, преко кога је нашивена лајсна 
-На блузи је у доњем делу нашивен појас са убаченом еластичном 
траком за затезање око струка 
- На грудима нашивена два џепа, са обе стране, са поклопцем на чичак 
траку (или дрикере). На боковима се налазе два коса отворена џепа. 
- На горњем левом џепу налази се лого предузећа  дат у прилогу, 
димензија 9х3,5 цм 
- Рукави се не скидају 
- Панталоне су са пластроном на предњој и трегерима на задњој страни. 
- На предњем делу панталона, су нашивена 2 коса дубља џепа. 
- А на средишњем делу нашивен велики џеп 
- Панталоне универзалне-америкен тегет  боје са обележјем високе 
видљивости-једна  рефлектујућа траке у висини потколенице ширине 5 
цм 
 
Сировински састав: 
 
50% полиестер 50% памук , тежине од 230 до 250 гр/м², тканина мора 
бити  уљноотпорна, киселоотпорна и водоодбојна 
 
Боја: 
 
Тегет плава 
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6.РАДНО ОДЕЛО ДВОДЕЛНО , БЛУЗА И ПАНТАЛОНЕ СА 

ТРЕГЕРИМА (редни број 6. у обрасцу понуде 2.A ) 
 Захтеви постављени према српском стандарду SRPS EN 381-11:2008 

или одговарајући 

 

- Прописана 

документација на 

српском језику за 

употребу и 

одржавање, односно 

паковање, транспорт, 

коришћење и 

складиштење у којој 

је произвођач, 

односно испоручилац 

навео све 

безбедносно техзниче 

податке, важне за 

оцењивање и 

отклањање ризика на 

раду (Члан 24. тачка 

1. Закона о 

безбедности и 

здрављу на раду) 

 

- Декларација о 

усаглашености са 

траженим стандардом 

 

- Изјава понуђача о 

прихватању 

захтеваног гарантног 

рока 

Одело се састоји од јакне и панталона (полукомбинезон за шумаре 
са подесивим трегерима)  
 
Намена: 
 
За заштиту тела радника при раду са моторном тестером , 

временских прилика , прашине и  и осталих нечистоћа са којима 

запослени долазе у додир при раду 

 

Начин израде: 

 

Јакна од полиестера и памука за кориснике ручних моторних 

тестера,  сигнaлни дoдaци зa пoвeћaну видљивoст нa рaду, 

прoдужeнa лeђa, 2 прeдњa џeпa, кoпчaњe двoсмeрним зипoм и 

дрикeримa, eлaстичнe мaнжeтнe, вeнтилaциja нa лeђимa.Лого 

предузећа 9х3,5 цм на левој грудној страни јакне. 

 

Радне панталоне са трегерима израђене од полиестера и памука са 

ојачањима од специјалних заштитних влакана за кориснике ручних 

моторних тестера, срандард: ЕН 381-5, класа 1:20 м/с сигнaлни 

дoдaци зa пoвeћaну видљивoст нa рaду, 2 прeдњa џeпa, џeп нa 

грудимa и лeвoj нoзи. 
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7.ЗАШТИТНА ЦИПЕЛА ПЛИТКА                                               

(редни број 7. у обрасцу понуде 2.A ) 
Захтеви постављени према српском стандарду SRPS EN ISO 20345 S3 

SRC, EN ISO 20344, EN ISO 5402-1. 

 

 

-Прописана 

документација на 

српском језику за 

употребу и 

одржавање, односно 

паковање, транспорт, 

коришћење и 

складиштење у којој је 

произвођач, односно 

испоручилац навео све 

безбедносно техзниче 

податке, важне за 

оцењивање и 

отклањање ризика на 

раду (Члан 24. тачка 1. 

Закона о безбедности 

и здрављу на раду) 

 

- Декларација о 

усаглашености са 

траженим стандардом 

и Сертификат на 

основу кога је издата 

декларација 

 

-Извештај 

акредитоване устонаве 

да су испуњени услови 

из техничке 

спецификације 

 

-Уколико је роба 

страног порекла 

доставити извештај 

оверен од стране 

судског тумача. 

 

- Изјава понуђача о 

прихватању 

захтеваног гарантног 

рока. 

 

Намена: 
 
За заштиту стопала од механичких повреда, прљавштине и топлотног 
зрачења мањег интензитета. За употребу при вањским радовима, и 
неповољним микроклиматским условима, при кретању по клизавим 
подлогама и рад на местима где се јављају влага и повремено уље. 
 

Начин израде: 

 
Лице од говеђе коже, пуне влакнасте структуре-бокс глат, 
хидрофобиран, дебљине 2 мм + - 10%. Апсорпција воде мин 22% 
према EN ISO 20344, пенетрација воде максимум 0,04гр. Према EN 
ISO 20344, наизменично превијање изнад 50000 циклуса према EN ISO 
5402-1. 
Језик од синтетичке тканине и природне коже са уграђеним сунђером 
дебљине 10мм, постављен, затворене жаба форме тзв. „жаба језик“ 
Унутрашеост ципеле обложена трослојном поставом од полиестера и 
полиуретана. Постава мора бити антибактеријска 
Отпорност на хабање: суво мин. 25000, мокро мин. 12500 
Крагна од текстила-кордуремили еквивалент са уграђеним сунђером 
дебљине мин. 10мм и флуо тракама у петном делу са леве и десне 
стране 
Ђон: TPU 100% полиуретански са крампонима, профилисан, директно 
убризган са горњим делом обуће, антистатик, са ублаживачем удара у 
пети тзв. „шок апсорбер“ и повишеним предњим и петним делом за 
заштиту од механичких оштећења.  
Петни део луб од термопластичног материјала и кватер од гумиране 
коже, заштита петног дела од оштећења 
У предњем делу ципела ојачана заштитном капном, од композитног 
материјала, отпорном према удару и притиску мин. отпорност 200 Ј 
Табаница од вишеслојног материјала, са неметалним улошком као 
заштитом од пробијаеа, отпорност према пробијању изнад 1100 N 
према   EN ISO 20344. 
Везивање помоћу везица-пертли од синтетичког материјала са 
пластифицираним крајевима , 4 пара металних рингли и једног пара 
металних хакни. 
Ципела мора бити шивена концем 30/3. 
Начин израде: бризгана обућа. 
Отпорност ципеле према води минимум 60 мин. 
Квалитет израде према  : SRPS EN ISO 20345 S3 SRC  
Специјална обрада: хидрофобирана кожа, ђон отпоран на уље и нафтне 
деривате 
 
Боја: 
 
Црна 
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8.ЗАШТИТНА  ЦИПЕЛА  ПЛИТКА  (редни број 8. у обрасцу 

понуде 2. A ) 
Захтеви постављени према српском стандарду SRPS EN ISO 20347  

 

-Прописана 

документација на 

српском језику за 

употребу и 

одржавање, односно 

паковање, транспорт, 

коришћење и 

складиштење у којој је 

произвођач, односно 

испоручилац навео све 

безбедносно техзниче 

податке, важне за 

оцењивање и 

отклањање ризика на 

раду (Члан 24. тачка 1. 

Закона о безбедности 

и здрављу на раду) 

 

- Декларација о 

усаглашености са 

траженим стандардом 

и Сертификат на 

основу кога је издата 

декларација 

 

-Извештај 

акредитоване устонаве 

да су испуњени 

услови из техничке 

спецификације 

 

 

- Изјава понуђача о 

прихватању 

захтеваног гарантног 

рока. 

 

Намена: 
 
За заштиту стопала  од механичких повреда, прљавштине. За 
употребу при вањским радовима, , при кретању по клизавим 
подлогама и рад на местима где се јављају влага и повремено уље. 
Обућа мора бити флексибилна. Лагане и удобне 
 
Начин израде: 
 
Лицe:  прирoднa кoжa гoвeђи бoкс, дeбљинa кoжe oд 1,8-2 мм 
Пoстaвa: прeдњи дeo нeткaни тeкстил, сaрицe крaгнa и jeзик 
синтeтичкa плeтeнинa 
Крaгнa: вeштaчкa кoжa сa угрaђeним сунђeрoм, jeзик вeштaчкa кoжa 
пoстaвљeн, зaтвoрeнe жaбa фoрмe. 
Улoжaк тaбaницa нeткaни тeкстил, мoжe дa сe вaди рaди oдржaвaњa. 
Ђoн: пoлиурeтaн 100% двoслojни, прoфилисaн у циљу спрeчaвaњa 
прoклизaвaњa, сa шoк aпсoрбeрoм у пeти.Ђoн oтпoрaн нa тeчнa 
гoривa минимум 8, нa кисeлинe-рaзбaлжeнe . 
Oтпoрнoст цeлe oбућe прeмa вoди минимум 60 минутa. 
Вeзивaњe пoмoћу 3 пaрa мeтaлних aлки, синтeтичкe пeртлe. 
Нaчин изрaдe: бризгaнa oбућa. 
 
Боја: 
 
Црна 
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9.ЗАШТИТНА  ЦИПЕЛА  ДУБОКА  (редни број  9. у обрасцу 

понуде 2.A ) 
Захтеви постављени према српском стандарду SRPS EN ISO 20345 S3 

SRC, EN ISO 20344, EN ISO 5402-1. 

 

-Прописана 

документација на 

српском језику за 

употребу и 

одржавање, односно 

паковање, транспорт, 

коришћење и 

складиштење у којој је 

произвођач, односно 

испоручилац навео све 

безбедносно техзниче 

податке, важне за 

оцењивање и 

отклањање ризика на 

раду (Члан 24. тачка 1. 

Закона о безбедности 

и здрављу на раду) 

 

- Декларација о 

усаглашености са 

траженим стандардом 

и Сертификат на 

основу кога је издата 

декларација 

 

-Извештај 

акредитоване устонаве 

да су испуњени услови 

из техничке 

спецификације 

 

-Уколико је роба 

страног порекла 

доставити извештај 

оверен од стране 

судског тумача. 

 

- Изјава понуђача о 

прихватању 

захтеваног гарантног 

рока. 

 

Намена: 
 
За заштиту стопала од механичких повреда, прљавштине и топлотног 
зрачења мањег интензитета. За употребу при вањским радовима, и 
неповољним микроклиматским условима, при кретању по клизавим 
подлогама и рад на местима где се јављају влага и повремено уље. 
 

Начин израде: 

 
Лице од говеђе коже, пуне влакнасте структуре-бокс глат, 
хидрофобиран, дебљине 2 мм + - 10%. Апсорпција воде мин 22% 
према EN ISO 20344, пенетрација воде максимум 0,04гр. Према EN 
ISO 20344, наизменично превијање изнад 50000 циклуса према EN ISO 
5402-1. 
Језик од синтетичке тканине и природне коже са уграђеним сунђером 
дебљине 10мм, постављен, затворене жаба форме тзв. „жаба језик“ 
Унутрашеост ципеле обложена трослојном поставом од полиестера и 
полиуретана. Постава мора бити антибактеријска 
Отпорност на хабање: суво мин. 25000, мокро мин. 12500 
Крагна од текстила-кордуремили еквивалент са уграђеним сунђером 
дебљине мин. 10мм и флуо тракама у петном делу са леве и десне 
стране 
Ђон: TPU 100% полиуретански са крампонима, профилисан, директно 
убризган са горњим делом обуће, антистатик, са ублаживачем удара у 
пети тзв. „шок апсорбер“ и повишеним предњим и петним делом за 
заштиту од механичких оштећења.  
Петни део луб од термопластичног материјала и кватер од гумиране 
коже, заштита петног дела од оштећења 
У предњем делу ципела ојачана заштитном капном, од композитног 
материјала, отпорном према удару и притиску мин. отпорност 200 Ј 
Табаница од вишеслојног материјала, са неметалним улошком као 
заштитом од пробијаеа, отпорност према пробијању изнад 1100 N 
према   EN ISO 20344. 
Везивање помоћу везица-пертли од синтетичког материјала са 
пластифицираним крајевима , 4 пара металних рингли и једног пара 
металних хакни. 
Ципела мора бити шивена концем 30/3. 
Начин израде: бризгана обућа. 
Отпорност ципеле према води минимум 60 мин. 
Квалитет израде према  : SRPS EN ISO 20345 S3 SRC  
Специјална обрада: хидрофобирана кожа, ђон отпоран на уље и нафтне 
деривате 
 
Боја: 
 
Црна 
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10.ЗАШТИТНА  ЦИПЕЛАДУБОКА  (редни број 10. у обрасцу 

понуде 2.A ) 
Захтеви постављени према српском стандарду SRPS EN ISO 20347 или 

одговарајући 

 

-Прописана 

документација на 

српском језику за 

употребу и одржавање, 

односно паковање, 

транспорт, коришћење 

и складиштење у којој 

је произвођач, односно 

испоручилац навео све 

безбедносно техзниче 

податке, важне за 

оцењивање и 

отклањање ризика на 

раду (Члан 24. тачка 1. 

Закона о безбедности и 

здрављу на раду) 

 

- Декларација о 

усаглашености са 

траженим стандардом 

и Сертификат на 

основу кога је издата 

декларација 

 

-Извештај 

акредитоване устонаве 

да су испуњени услови 

из техничке 

спецификације 

 

 

- Изјава понуђача о 

прихватању захтеваног 

гарантног рока. 

 

Намена: 
 
За заштиту стопала  од механичких повреда, прљавштине. За употребу 
при вањским радовима, , при кретању по клизавим подлогама и рад на 
местима где се јављају влага и повремено уље. 
Обућа мора бити флексибилна. Лагане и удобне 
 
Начин израде: 
 
Лицe:  прирoднa кoжa гoвeђи бoкс, дeбљинa кoжe oд 1,8-2 мм 
Пoстaвa: прeдњи дeo нeткaни тeкстил, сaрицe крaгнa и jeзик синтeтичкa 
плeтeнинa 
Крaгнa: вeштaчкa кoжa сa угрaђeним сунђeрoм, jeзик вeштaчкa кoжa 
пoстaвљeн, зaтвoрeнe жaбa фoрмe. 
Улoжaк тaбaницa нeткaни тeкстил, мoжe дa сe вaди рaди oдржaвaњa. 
Ђoн: пoлиурeтaн 100% двoслojни, прoфилисaн у циљу спрeчaвaњa 
прoклизaвaњa, сa шoк aпсoрбeрoм у пeти.Ђoн oтпoрaн нa тeчнa гoривa 
минимум 8, нa кисeлинe-рaзбaлжeнe . 
Oтпoрнoст цeлe oбућe прeмa вoди минимум 60 минутa. 
Вeзивaњe пoмoћу 3 пaрa мeтaлних aлки, синтeтичкe пeртлe. 
Нaчин изрaдe: бризгaнa oбућa. 
 
Боја: 
 
Црна 
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11. ЗИМСКА  ВОДОНЕПРОПУСНА  КАПА (редни број 11. у 

обрасцу понуде 2.A ) 

 

- Прописана 
документација на 
српском језику за 
употребу и 

одржавање, односно 
паковање, транспорт, 
коришћење и 

складиштење у којој је 
произвођач, односно 
испоручилац навео све 
безбедносно техниче 
податке, важне за 
оцењивање и 

отклањање ризика на 
раду (Члан 24. тачка 1. 
Закона о безбедности 
и здрављу на раду) 

 
-Извештај 

акредитоване устонаве 

да су испуњени 

услови из техничке 

спецификације 
 

- Изјава понуђача о 
прихватању 

захтеваног гарантног 
рока 

 
- Декларација о 

усаглашености са 

траженим стандардом 

 

Намена: 
 
За заштиту главе од нечистоће и временски непогода. 
 
Начин израде: 
 
Лице капе израђено од материјала зелене, плаве и наранџасте  боје 
Постава , боја неважна 
Са предње стране се налази шилт полукружног облика а са задње 
стране штитник за уши  који се по потреби подиже и спушта 
Лого наручиоца (дат у прилогу) димензија 9x3,5 цм се поставља на 
чеоном делу зимске капе 
Скупљaњe при ручнoм прaњу, пo ширини и дужини 0 
Пoстojaнoст oбojeњa: при прaњу нa 40Ц   4, знoj (aлкaлни и кисeли) 4 
Oтирaњe мoкрo 4, oтирaњe сувo 4 
 
 
Сировински састав: 
Лицe: пoлиeстeр сa прeмaзoм ПВЦ, пoлиeстeр 100% 
 Пoстaвa пaмук 100%, пунилo: пoлиeстeр 100% 
 
 
 
Боја: 
 
Зелена : 50  ком. 
Плава : 20 ком. 
Наранџаста: 35 ком. 
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12. ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ – ОД НЕОПРЕНА (редни број 12. у 

обрасцу понуде 2.A ) 
 Захтеви постављени према стандарду   EN 374, EN 388 

 

- Прописана 
документација на 
српском језику за 
употребу и 

одржавање, односно 
паковање, транспорт, 
коришћење и 

складиштење у којој је 
произвођач, односно 
испоручилац навео све 
безбедносно техниче 
податке, важне за 
оцењивање и 

отклањање ризика на 
раду (Члан 24. тачка 1. 
Закона о безбедности 
и здрављу на раду) 

 
-Извештај 

акредитоване устонаве 

да су испуњени 

услови из техничке 

спецификације 
 

- Изјава понуђача о 
прихватању 

захтеваног гарантног 
рока 

 
- Декларација о 

усаглашености са 

траженим стандардом 

 

Намена: 
 
За заштиту руку од дејства влаге, нагризајућих материјала слабих 
концентрација, отрова 
 
 
Материјал израде: 
 
Oд нeoпрeнa, oтпoрнe нa хeмикaлиje. 
 
Начин израде: 
 
Oблoжeнe чистим пaмукoм дeбљинe 0,75 цм дужинe минимум 30 цм 
Пет одвојених прстију. 
 
 
 
Боја: 
 

По избору добављача 
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13. ДОМАЋИЧКЕ  РУКАВИЦЕ, ЛАТЕКС (редни број 13. у обрасцу 

понуде 2.A ) 

 

- Прописана 
документација на 
српском језику за 

употребу и одржавање, 
односно паковање, 
транспорт, коришћење 
и складиштење у којој 
је произвођач, односно 
испоручилац навео све 
безбедносно техниче 
податке, важне за 
оцењивање и 

отклањање ризика на 
раду (Члан 24. тачка 1. 
Закона о безбедности и 
здрављу на раду) 

 
-Извештај 

акредитоване устонаве 

да су испуњени услови 

из техничке 

спецификације 
 

- Изјава понуђача о 
прихватању захтеваног 
гарантног рока 

 
- Декларација о 

усаглашености са 

траженим стандардом 

Намена: 
 
За заштиту руку од дејства влаге и детерџента. 
 
 
Материјал израде: 
Рукaвицe зa дoмaћинствo прoтивклизнe oтпoрнe нa блaгe дeтeрџeнтe 
Домаћичке рукавице од природног латекса, изрaђeнe oд лaтeксa 
флoкирaнe, дeбљинa минимум 0,4 мм, вoдoнeпрoпуснe.                    
 
Начин израде: 
 
Пет одвојених прстију. 
 
Боја: 
 
По избору добављача 
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14.ЗАШТИТНИ ШЛЕМ  (редни број 14. у обрасцу понуде 2.A ) 
Захтеви постављени према стандарду EN 397  

 

- Прописана 
документација на 
српском језику за 
употребу и 

одржавање, односно 
паковање, транспорт, 
коришћење и 

складиштење у којој је 
произвођач, односно 
испоручилац навео све 
безбедносно техниче 
податке, важне за 
оцењивање и 

отклањање ризика на 
раду (Члан 24. тачка 1. 
Закона о безбедности 
и здрављу на раду) 

 
-Извештај 

акредитоване устонаве 

да су испуњени услови 

из техничке 

спецификације 
 

- Изјава понуђача о 
прихватању 

захтеваног гарантног 
рока 

 
- Декларација о 

усаглашености са 

траженим стандардом 

Намена: 
 
Заштита главе од изненадних удара од тврдих и чврстих предмета 
 
 Материјал: 
 
Заштитни шлем мора бити израђен од ХДПЕ 
 
Карактеристике: 
 
 
 Заштитни шлем треба: 
да је лаган  
текстилни уложак са качењем на 6 тачака  
кожна знојница  
да је ергономски обликован  
да пружа максималну удобност кориснику  
да има шест отвора за вентилацију на врху ради проветравања и 
повећања удобности при раду  
да је аутоматски подесив по обиму према величини главе-преко траке 
коју је могуће подешавати окретањем зубчастих точкића  
да потпуно покрива горњи и задњи дио лобање и да има обод за 
заштиту чела  
да добро ублажава ударце  
да има уложак за упијање зноја  
да има еластичну траку са чашицом за везивање испод браде  
да задовољава нормативе за електроизолациона својства 1200V  50Hz  
Боја: 

 

Бела 
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15. ПРСЛУК ВИСОКЕ ВИДЉИВОСТИ  (редни број 15. у обрасцу 

понуде 2.A ) 
 Захтеви постављени према стандарду  EN 471 или одговарајући 

 

- Прописана 
документација на 
српском језику за 
употребу и 

одржавање, односно 
паковање, транспорт, 
коришћење и 

складиштење у којој је 
произвођач, односно 
испоручилац навео све 
безбедносно техниче 
податке, важне за 
оцењивање и 

отклањање ризика на 
раду (Члан 24. тачка 1. 
Закона о безбедности 
и здрављу на раду) 

 
- Изјава понуђача о 
прихватању захтеваног 
гарантног рока 

 
- Декларација о 

усаглашености са 

траженим стандардом 

Намена: 
 
Кoристи сe у комуналним делатностима у условима смањене 
видљивости 
 
Карактеристике: 
 
 Прслук од мрежастог материјала , носи се преко одела, са   
рeфлeктуjућим трaкaмa  
 
 
Сировински састав: 
 
100% полиестер  
 
Стандард . EN 471 
 
Боја :  

 

Наранџаста 
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16. КИШНА  КАБАНИЦА СА КАПУЉАЧОМ  (редни број 16. у 

обрасцу понуде 2.A ) 

 

- Прописана 
документација на 
српском језику за 
употребу и 

одржавање, односно 
паковање, транспорт, 
коришћење и 

складиштење у којој је 
произвођач, односно 
испоручилац навео све 
безбедносно техниче 
податке, важне за 
оцењивање и 

отклањање ризика на 
раду (Члан 24. тачка 1. 
Закона о безбедности 
и здрављу на раду) 

 
- Изјава понуђача о 
прихватању 

захтеваног гарантног 
рока 

 
 
 

Намена: 
 
Кoристи сe за заштиту од нечистоћа кише и ветра. 
 
Карактеристике: 
Вoдoнeпрoпуснa кишнa  кaбaницa сa кaпуљaчoм, 0,32 мм 
дeбљинe.Варени шавови 
 
Сировински састав: 
 
100% полиестер са обостраним слојем PVC -a 
 
Боја :  
 
Жутa 
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17. ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ – ЛАТЕКС (редни број 17. у обрасцу 

понуде 2.A ) 
 Захтеви постављени према стандарду  SRPS EN 388, EN 420 и 

SRPSZ.BI.O24 или одговарајућа 

 

- Прописана 
документација на 
српском језику за 
употребу и 

одржавање, односно 
паковање, транспорт, 
коришћење и 

складиштење у којој је 
произвођач, односно 
испоручилац навео све 
безбедносно техниче 
податке, важне за 
оцењивање и 

отклањање ризика на 
раду (Члан 24. тачка 1. 
Закона о безбедности 
и здрављу на раду) 

 
- Изјава понуђача о 
прихватању 

захтеваног гарантног 
рока 

 
- Декларација о 

усаглашености са 

траженим стандардом 

 

-Извештај 

акредитоване устонаве 

да су испуњени услови 

из техничке 

спецификације 

 

Рукавица израђена од латекса, затвореног спољњег дела са кончаним 
зглобним делом 
 
Материјал израде: 
 
Плетена памучна подлога са гумом на длану, делу надланице и 
прстима, дебљина рукавице мининмум 1,6мм и елестичномплатненом 
маншетном која приања уз руку 
 
Начин израде: 
 
Пет одвојених прстију и палцем на длану. 
 
Технички услови: 
 
Рукавице морају одговарати стандарду SRPS EN 388, EN 420 и 
SRPSZ.BI.O24 или одговарајућа 
 
Боја: 
 
Наранџаста  
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Документација 18. РАДНИ ПРСЛУК  (редни број 18. у обрасцу понуде 2.A ) 

- Прописана 

документација на 

српском језику за 

употребу и одржавање, 

односно паковање, 

транспорт, коришћење 

и складиштење у којој 

је произвођач, односно 

испоручилац навео све 

безбедносно техниче 

податке, важне за 

оцењивање и 

отклањање ризика на 

раду (Члан 24. тачка 1. 

Закона о безбедности и 

 

-Извештај 

акредитоване устонаве 

да су испуњени услови 

из техничке 

спецификације 

 
- Изјава понуђача о 
прихватању захтеваног 
гарантног рока 

 

Намена: 
 
Кoристи сe зa заштиту при рaду у зимским услoвимa у  рaдиoници  
 
Начин израде: 
 
Лице од тканине тегет боје, водоодбојна, киселоотпорна и уљноотпорна 
тканина. 
Изнутра фиксирани уложак тежине 15 
Штепани прслук од мешавине полестера и памука са поставом са више 
џепова, без паспула домаће производње 
На левом горњем џепу одштампати лого купца димензија 9х3,5 цм 
 

 

Боја :  

 

 Тегет плава 
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Документација 

19.ЗИМСКЕ ЧИЗМЕ (редни број 19. у обрасцу понуде 2.A ) 
Захтеви постављени према стандарду  EN 471 или одговарајући 

 

- Прописана 
документација на 
српском језику за 

употребу и одржавање, 
односно паковање, 

транспорт, коришћење и 
складиштење у којој је 
произвођач, односно 
испоручилац навео све 
безбедносно техниче 
податке, важне за 
оцењивање и 

отклањање ризика на 
раду (Члан 24. тачка 1. 
Закона о безбедности и 
здрављу на раду) 

 
- Изјава понуђача о 
прихватању захтеваног 
гарантног рока 

 

 

Намена: 

  
За рад у хладним, мокрим и влажним условима. 

 

Карактеристике: 

 

Дубоке термоизоловане чизме са пертлама и траком за затезање, 

уложак се може вадити. 

 

Материјал израде: 

 

Комбинација ПВЦ/текстил 
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Документација 

20. ВОДОНЕПРОПУСНЕ ПАНТАЛОНЕ ВИСОКЕ 

ВИДЉИВОСТИ (редни број 20. у обрасцу понуде 2.A ) 

 

- Прописана 
документација на 
српском језику за 

употребу и одржавање, 
односно паковање, 

транспорт, коришћење и 
складиштење у којој је 
произвођач, односно 
испоручилац навео све 
безбедносно техниче 
податке, важне за 
оцењивање и 

отклањање ризика на 
раду (Члан 24. тачка 1. 
Закона о безбедности и 
здрављу на раду) 

 
- Изјава понуђача о 
прихватању захтеваног 
гарантног рока 

 
- Декларација о 

усаглашености са 

траженим стандардом 

Намена: 

 Заштита на  раду при смањеној видљивости, у влажној средини , 

заштита од прашине и нечистоћа.  
 

 

 

Карактеристике: 

Пaнтaлoнe висoкe видљивoсти. 

 

 

 Материјал израде: 

100% полиестер са рефлектујућим тракама 

Стaндaрд: 

ЕN 471  
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Документација 21.ЗИМСКА ЈАКНА ВОДОНЕПРОПУСНА  

ПАРОПРОПУСНА (редни број 21. у обрасцу понуде 2.A ) 

 

- Прописана 
документација на 
српском језику за 

употребу и одржавање, 
односно паковање, 
транспорт, коришћење 
и складиштење у којој 
је произвођач, односно 
испоручилац навео све 
безбедносно техниче 
податке, важне за 
оцењивање и 

отклањање ризика на 
раду (Члан 24. тачка 1. 
Закона о безбедности и 
здрављу на раду) 

 
- Изјава понуђача о 
прихватању захтеваног 
гарантног рока 

 

 
Намена: 
 
Кoристи сe зa заштиту при рaду у зимским услoвимa 

 
Карактеристике: 

 

Tрoдeлнa зимскa jaкнa, вoдoнeпрoпуснa, сa штeпaним улoшкoм сa 

пoстaвoм кoja сe мoжe скинути и нoсити кao зaсeбнa jaкнa, сa 

прaктичним џeпoвимa сa прeдњe стрaнe . 

Рукaви сa улoшкa сe мoгу скинути, и мoжe сe нoсити кao прслук.  

 

 Материјал израде: 

100% пoлиeстeр 
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ГАРАНТНИ РОК: 

Захтевани гарантни рок  је 6 (шест) месеци од дана извршене испоруке. 

 

Захтевани гарантни рок односи се на квалитет уграђеног материјала (да квалитет и 

уградња материјала одговара захтевима из конкурсне документације), на постојаност 

боје (да приликом прања и чишћења не отпушта боју и не бледи ), на квалитет 

помоћног материјала и његове уградње (рајфешлус, конац, дрикери, чичак траке и др. – 

да не дође до рашивања, отпадања дрикера, и сл.) 

 

Понуђач је дужан да адекватним документом ( изјавом ) потврди прихватање 

тражене гаранције. 

 

ВЕЛИЧИНЕ: 

У складу са важећим стандардима. 

 

УСЛОВИ И КВАЛИТЕТ ИЗРАДЕ: 

Сви шавови су обрађени дуплим штеповима. Сваки штеп не сме имати мање од 3 

(три) убода на 1 (један) сантиметар. 

 

ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ: 

Сав употребљени помоћни материјал ( рајфешлус, конац, дрикери, чичак траке и 

др.), мора подносити услове одржавања и чишћења. 

 
 

ВЕЛИЧИНА, ОБЛИК ЗНАКА И СЛОВА ЗА АМБЛЕМ „ЧИСТОЋА“ Ј.П., СТАРА 

ПАЗОВА  

 

 
 

 

Величина  aмблема је 9 х 3,5 сантиметара (ширина х висина). 

Штампа је једнобојна на основном материјалу. 

Амблем мора у потпуности одговарати датој скици у погледу пропорција, 

величине и облика знака и слова.  

 

 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави следеће узорке: 

 

Узорак готовог артикла, под редним бројем: 1.Комунална јакна , 5. Радно одело, 

дводелно, блуза  и  панталоне  са  трегерима 6.Радно  одело, дводелно, блуза  и  

панталоне  са  трегерима (за рад са моторном тестером),7. Заштитна ципела плитка. 

9.Заштитна ципела дубока. 21. Зимска јакна водонепропусна паропропусна. 
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ПОНУДА  ТРЕБА  ДА  САДРЖИ : 

 

• Укупну  цену  изражену  у  динарима без  ПДВ-а  и  са  ПДВ-ом 

• Понуђач  је  у  обавези  да  понуди целокупне  количине тражене  у  

ОБРАСЦУ ПОНУДЕ  2.А. 

• Понуђач  је  у  обавези  да  на  одређеним  артиклима  из  ОБРАСЦА  

ПОНУДЕ 2.А,  након  одабира  најповољнијег  понуђача  одштампа  

''ЛОГО''  предузећа  који  ће  му  Наручилац  доставити  у  електронској  

форми.  

• ''ЛОГО'' предузећа трба да је одштампан код артикала 1,2,3,5,6,15,18 и 21. 

на предњем левом попрсју, а код артикла 21. увећан ''ЛОГО''  на леђном  

делу. 

• Уз  понуду  доставити  узорке  следећих   артикала  под  редним  бројем:         

1, 5, 6, 7, 9,  и  21 наведених  у  ОБРАСЦУ  ПОНУДЕ 2.А ( СТРУКТУРА  

УКУПНЕ  ЦЕНЕ  ПОНУДЕ -  ЈЕДИНИЧНЕ  ЦЕНЕ  АРТИКАЛА ) 

• Испоручена роба мора  да  одговара  стандардима  и  карактеристикама  

утврђеним  у  техничким карактеристикама  

• Заиспоручену робу понуђач  је  дужан  да  достави  упутство  за  употребу и  

одржавање на српском језику. 

• За испоручену робу понуђач је дужан да достави упутство за употребу и  

одржавање, а код  придржавања  упутства  гарантовати период трајања.  
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ОБРАЗАЦ   А 

ОБРАЗАЦ ПОТРЕБНИХ ДОКАЗА – ИСПРАВА 

 

      за јавну набавку мале вредности добра - материјали 

Набавка „ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ“ 

Редни број јавне набавке мале вредности:19/13 

 

Понуђач је обавезан да уз понуду приложи попуњен овај образац са доказима о испуњености 

услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 

124/12) и траженим доказима о испуњености услова из конкурсне документације. 

 

Ред.

број 
Назив документа Поднето  

1. 
 Поуњен Образац 1. – Изјава понуђача као доказ о испуњености обавезних 

услова; 

 

да 

 

не 

2. 
Попуњен Образац 1. А – Изјава понуђача о поштовању обавеза које 

произилазе из важећих прописа 

 

да 

 

не 

2. Попуњен Образац 2. –ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 

да 

 

не 

3. 

Попуњен Образац 2.А – ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ ( СТРУКТУРА  УКУПНЕ  

ЦЕНЕ  ПОНУДЕ -  ЈЕДИНИЧНЕ  ЦЕНЕ АРТИКАЛА ) 

 

 

да 

 

не 

4. Попуњен Образац 3. – Изјава понуђача о независној понуди 

 

      да 

 

 

не 

 

5. 
Попуњен Образац 4.- Изјава понуђача да ће доставити средство 

финансијског обезбеђења у случају доделе уговора 

 

      да 

 

      не 

6. 
Поуњен модел уговора 

напомена:Понуђач је обавезан да попуни и парафира сваку страну модела 

уговора и на крају стави потпис и печат. 

 

      да 

 

      не 

7. 

Потврда НБС о блокади рачуна понуђача, за последњих 6 месеци од 

објављивања Позива где се види да понуђач није био у блокади дуже од 30 дана у 

траженом периоду.  

 

                   

да                    

 

      не           

 

8. 

 
Извештај АПР о бонитету понуђача 

                   

да                    

 

      не           

 

9. 

 

Биланс стања и билан успеха за последње три године 

                   

да                    

 

      не           

 

 

 

 

 

 

            Датум 
 
_____________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

__________________________ 
 

 

 

М.П. 
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ОБРАЗАЦ 1. 

 

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

Републике Србије“, број 124/12) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач 

даје следећу:  

 

 

 

 

И З Ј А В У  

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

 

 

 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, улица ________________________ број _____  потврђује да испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности добра - материјали :  

Набавка„ ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ“, редни број јавне набавке мале вредности: 19/13, 

прописане чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. 

НАПОМЕНА: 

 Понуђач се обавезује да без одлагања, писаним путем обавести наручиоца о било којој 

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

доношења одлуке, закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописан начин. 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова. 

 Ако понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана не достави 

на увид оригинал или фотокопију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 

 

 

 

Датум 
 

_____________________ 

  Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

__________________________ 
    

 

М.П. 
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ОБРАЗАЦ 1. А 

 

 

 

 

 

Набавка мале вредности број 19/13 

 

НАБАВКА  ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ 

 

 

 

 

 

И З Ј А В А 
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

 

 

 

 

 

 Понуђач ________________________________________, овом изјавом 

потврђује да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из 

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

животне средине, као и да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:                                            Печат                            Потпис одговорног лица 

 

______________________                                                                               

                                                                                   _______________________________ 
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ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 2. 

ЈНМВ  бр. 19/13 

______________________________________ 

(назив понуђача) 

______________________________________ 

(седиште) 

Матични број: __________________________ 

Шифра делатности:_________________________ 

Порески идентификациони број:______________ 

Број текућег рачуна и банка:_____________ 

Контакт особа:_________________________ 

Број: 

Опција понуде: 

Датум: 

Телефон: 

ПРЕДМЕТ:  ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ  бр.19/13 

________________________________________________________________________ 

                                                       (назив понуђача) 

У складу са јавним позивом и условима из конкурсне документације нуди: 

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

ПРЕДМЕТ Вредност без ПДВ-а Износ ПДВ-а Вредност са ПДВ-ом 

Лична заштитна опрема 

УКУПНО: 

 

 

  

 

Рок плаћања:   45  дана од  дана  пријема  рачуна 

Рок испоруке:  сукцесивно по писменом захтеву Наручиоца  у  року  до  60  дана    

                            од  дана  закључења  Уговора 

 

Рок важења понуде: ___________________ 

 

Гарантни  период: ___________________ 

 

 

 

Датум: _______________                             М.П.              Потпис овлашћеног лица 

 

 

 

Уз  понуду  доставити  узорке  следећих   артикала  под  редним  бројем:  1, 

5, 6, 7, 9,  и 21 наведених  у  ОБРАСЦУ  ПОНУДЕ 2.А 

Понуђачу  који неће бити изабран као најповољнији узорци ће се вратити 

поштом, а Понуђачу који буде изабран као најповољнији понуђач, узорак ће се 

урачунати  количини траженој  у јавној набавци. 
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ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 2. А 

 

СТРУКТУРА  УКУПНЕ  ЦЕНЕ   

     ПОНУДЕ – ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ АРТИКАЛА 

Број јавне набавке: 19/13 

 

Предмет јавне набавке: Лична заштитна опрема за ЈКП ''ЧИСТОЋА'',  Стара Пазова 

 

 

Понуда бр. ____________ од ___________ 2013. Године;   

 

ПОНУЂАЧ:   

______________________________________________________________________________ 

 

                                                       ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУОбразац 4а 

 1 Назив понуђача  

 2   Седиште  

 3 Адреса  

 4 Облик организовања (АД, ДОО, СЗР итд.)   

 5 Матични број  

 6 ПИБ  

 7 Број текућег рачуна  

 8 Назив банке  

 9 ПДВ број  

10 Телефон  

11 Телефакс   

12 e-mail  

13 Особа за контакт  

14 Овлашћено лице  
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Р.Бр. Назив ЛЗО Јед.мере Количина 

Јединична 

цена 

(У РСД, без 

ПДВ-а) 

Укупна цена 

(У РСД, без ПДВ-а) 

1 2 3 4 5 6 (4х5) 

1. Комунална јакна ком 30   

2. 
Радни   мантил 

 
ком 10   

3. 
Радни   мантил 

 
ком 10   

4. 
Дводелни засебни 

штепани уложак 
ком 90   

5. 

Радно  одело, 

дводелно, блуза  и  

панталоне  са  

трегерима 

ком 90   

6. 

Радно  одело, 

дводелно, блуза  и  

панталоне  са  

трегерима 

 

ком 1   

7. 
Заштитна ципела 

плитка 

 

пари 100   

8. 
Заштитна ципела 

плитка 
пари 25   

9. 
Заштитна ципела 

дубока 

 

пари 100   

10. 
Заштитна ципела 

дубока 
пари 25   

11. 
Зимска 

водонепропусна 

капа 

ком 100   

12. 
Заштитне 

рукавице од 

неопрена 

пари 10   

13. 
Домаћичке 

рукавице, латекс 
пари 10   

14. 
Заштитни шлем 

 
ком 20   

15. 
Прслук високе 

видљивости 
ком 200   
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Р.Бр. Назив ЛЗО Јед.мере Количина 

Јединична 

цена 

(У РСД, без 

ПДВ-а) 

Укупна цена 

(У РСД, без ПДВ-а) 

1 2 3 4 5 6 (4х5) 

16. 
Кишнакабаница 

са капуљачом 
ком 100   

17. 

Заштитне 

рукавице – 

латекс  

 

пари 1500   

18. Радни прслук ком 10   

19. Зимске чизме пари 40   

20. 
Водонепропусне 

панталоне високе 

видљивости 

ком 70   

21. 
 Зимска  јакна 

водонепропуса 

паропропусна 

ком 30   

 Укупно без ПДВ-а  

Износ ПДВ-а  
 

Укупно са ПДВ-ом  

 

Рок  важења понуде минимум  60 дана од дана отварања понуде. 

Рок испоруке не може бити дужи од 60 дана од дана потписивања уговора. 

Рок плаћања (изражен у броју дана од дана пријема рачуна)   до 45 дана. 

Место испоруке: F-co Магацин „ Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова , Николе 

Момчиловића бб  

Плаћање врши „ Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова. 

Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача. 

 

 

 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА: 

                                                                                ___________________________ 

 

      М.П. 
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Образац 3. 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 
 У складу са чланом 26. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач 

даје следећу  

 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, улица ________________________ број _____  изјављује да понуду број 

___________ од _______________ 2013. године, припремљену на основу позива за достављање 

понуде за учешће у поступку јавне набавке мале вредности добра - материјали : Набавка „ 

ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ“, редни број јавне набавке мале вредности: 19/13, подноси 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Датум 
 

_____________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

__________________________ 
 

 

 

 

 

 

М.П. 
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                                                                                                                                                Образац 4. 

  
 У  поступку јавне набавке мале вредности Набавка„ ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ 

ОПРЕМЕ“, редни број јавне набавке  мале вредности 19/13, даје се следећа 

 

 

 

И З Ј А В А    

 

 

 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, улица ________________________ број _____ , ОБАВЕЗУЈЕ СЕ да ће у 

случају доделе уговора доставити средство финансијског обезбеђења предвиђено у моделу 

уговора. 

 

 

 

 

Датум 
 

_____________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

__________________________ 
 

 

 

 

 

 

М.П. 
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V    МОДЕЛ  УГОВОРА 

 

( Модел уговора Понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да 

прихвата све елементе уговора. ) 

 

ЈКП  ''ЧИСТОЋА'' ј.п. 

Стара  Пазова , Змај  Јовина  бб 

Број:    ____________ 

Дана:  _________2013. 

 

 

У Г О В О Р 

О КУПОВИНИ ДОБАРА 

 

Закључен  _______2013.   године између: 

 

I. УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

1. ЈКП  ''ЧИСТОЋА'' ј.п.  Стара Пазова,  Змај  Јовина  бб (у даљем тексту: Купац) 

које заступа  директор  Милан Кончаревић, МБ:  08591148, ПИБ: 100537204, текући 

рачун :  340-3890-94  Ерсте банка ад. Нови  Сад 

2. __________________________________ (у даљем тексту:  Продавац), које заступа 

директор___________________________________МБ:________________ 

     ПИБ:________________ текући рачун: ______________________ 

 

Заједнички назив за учеснике у овом послу је УГОВОРНЕ СТРАНЕ. 

 

Уговорне стране су се сагласиле о следећем: 

 

II. ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

 

Члан 1.  

Предмет овог Уговора је набавка добра  -  Лична заштитна опрема  по јавној 

набавци мале вредности  бр. 19/13,  а  према  понуди  (Понуђача ) Продавца бр. 

___________од  _____________ . 

 

Члан 2. 

Цена добра дата је понудом   бр. _______   од  ____________  која је саставни 

део овог уговора у укупном износу од __________________ динара без ПДВ-а, односно 

_________________ динара са ПДВ-ом. 

Цену утврђену понудом Продавац нема права да повећава за време извршења овог 

Уговора. 
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Члан 3. 

Продавац се обавезује да Купцу  испоручи  добра из  Члана 1. овог Уговора 

сукцесивно по писменом захтеву Наручиоца у року  од  најкасније 10 дана од дана 

пријема наруџбенице. 

 

Члан 4. 

Место испоруке: фцо магацин Купца. 

 

 

Члан 5. 

Купац се обавезује да Продавцу исплати купопродајну цену  из члана 2. овог 

Уговора  у  року од 45 дана од приспећа рачуна.Плаћање се врши на текући рачун 

продавца број _______________________________. 

 

Члан 6. 

Продавац гарантује да добра која су предмет купопродаје немају никакве 

недостатке, односно да имају одређене техничке карактеристике у складу са 

конкурсном документацијом. 

Уколико роба нема одговарајуће техничке карактеристике, не одговара 

уговореном квалитету, има скривене мане,  оштећења у транспорту, није у складу са 

достављеним узорком или  овереним  и  потписаним  атестом,  Продавац је у обавези 

да замени иста у року од  5  дана од момента пријаве купца. 

Продавац је сагласан да изврши замену величине модела робе за 

одговарајућу величину исте  у року од 10 дана. 

У случају поновљене рекламације, Купац задржава право раскида овог Уговора  и 

право на накнаду натале штете. 

 

 

III. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 7. 

Продавац је дужан да достави регистровану бланко соло  меницу као 

финансијско обезбеђење за извршење  уговорних  обавеза односно добро извршење 

посла, у моменту закључења уговора, потписану и  оверену са меничним овлашћењем 

попуњеним у висини од 10 %  уговорене цене, са роком важења 10 дана дужим од 

уговореног  рока  за  коначно  извршење  посла  и именом овлашћеног потписника, као 

и копију депо картона оверену печатом матичне банке. 

 Регистрована бланко соло меница мора бити прописно потписана и оверена, са 

копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији 

менице. 

У случају да Продавац једнострано раскине овај Уговор, Купац има право да 

реализује бланко соло меницу за добро ивзршење посла дату у депозивт као и на 

трошкове настале због накнадне набавке робе од другог Продавца. 
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IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 8. 

Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до 

испуњења обавеза из овог уговора, а најдуже 60 дана од дана потписивања уговора. 

 

Члан 9. 

У случају спора уговорне стране уговарају месну надлежност Привредног Суда 

у Сремској  Митровици. 

 

Члан 10. 

За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о облигационим 

односима. 

 

Члан 11. 

Уговор је сачињен у 6 (шест)  истоветна примерка, од којих по 3 (три) задржава свака 

уговорна страна. 

 

          ЗА ПРОДАВЦА:                                                         ЗА  КУПЦА: 

                                                                                    

    _______________________                                       _______________________ 

 

 

                                                       директор „Чистоће“ ј.п. Стара Пазова 

 

       Мр  Милан  Кончаревић 

 

 

 


