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1. Oпшти подаци о јавној набавци 

Наручилац ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ ј.п, Змај Јовина  бб, 22300  Стара Пазова 

спроводи  поступак јавне набавке мале вредности, набавка добра-личне заштите опреме, ради закључења уговора 

о јавној набавци. Све додатне информaције о предметној јавној набавци могу се добити путем мејл: 

davorkalik@gmail.com; cistoca@vojvodinaonline.rs, или факс-а 022/363-028 контакт особа: Давор Калик. 

 

2. Подаци о предмету јавне набавке 

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара - личне заштитне опреме за „Чистоћа“ј.п. Стара Пазова, 

који се налази под редним бројем „18110000“ и ознаком „Радна одећа“, “18141000“  и ознаком  „Радне  

рукавице“ , 18830000  и ознаком  „Заштитна  обућа“  из општег речника набавке. 

 

3. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

Садржај упутства 

1. Подаци о језику на којем понуда мора бити написана 

2. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена 

3. Обавештење да је забрањено подношење понуде са варијантама  

4. Начин измене, допуне и опозива понуде, у смислу члана 87. став 6. Закона 

5. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди 

6. Захтев да понуђач у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу  

7. Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи групе међусобно 

и према наручиоцу обавезују на извршење набавке  

8. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока и др. 

9. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 

10. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза 

понуђача 

11. Обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди 

12. Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези 

са припремањем понуде  

13. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања 

понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача  

14. Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке 

није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу 

15. Врста критеријума за доделу уговора  
16. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје 

две или више понуда са истом понуђеном ценом 

17. Обавештење о томе да је понуђач дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе 

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

животне средине. 

18. Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

19. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна 

на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да плати таксу одређену Законом 

20. Обавештење да ће уговор бити закључен у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за 

заштиту права из члана 149. Закона.  
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Упутство садржи инструкције и податке неопходне за припрему понуде у складу са захтевима наручиоца и 

информације о условима и начину спровођења поступка јавне набавке. 

Од понуђача се очекује да детаљно размотри ово упутство и све обрасце и спецификације садржане у 

конкурсној документацији.  

Понуђачи су дужни да пре предаје своје понуде прегледају сву конкурсну документацију и провере њену 

исправност, проуче све њене делове и сваки појединачни документ.  

Подношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности прихватио конкурсну документацију и 

јавни позив. 

1.   

 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОJEM ПОНУДА МОРА БИТИ НАПИСАНА  

1.1. Наручилац ће водити поступак набавке и припремити конкурсну документацију на српском језику.   

1.2.  Понуда као и целокупна преписка у вези са понудом коју размене понуђач и наручилац мора бити написана 

на српском језику.  

2.      

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА  

2.1. Понуда се доставља у писаном облику на обрасцима које понуђач добија од наручиоца уз позив за 

подношење понуде или приликом преузимања конкурсне документације. Појединачне обрасце садржане у 

конкурсној документацији понуђач попуњава хемијском оловком или у куцаној форми читко, јасно и 

недвосмислено; 

2.2. Понуда се доставља у оригиналу, оверена печатом, заведена код понуђача и потписана од стране одговорног 

лица понуђача или лица које има овлашћење да потпише понуду у име понуђача; 

2.3  Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може се определити да обрасце дате у 

конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити обрасце дате у 

конкурсној документацији;  

2.4. Цела понуда мора бити предата без накнадних исправки и без уписивања између редова. Понуда ће се одбити 

као неисправна, уколико буду начињене било какве измене, додаци или брисања у конкурсним документима. 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене 

грешке парафира и овери печатом;   

2.5. Понуђач доставља понуду у једном збирном омоту (коверти), тако да се при отварању може проверити да ли 

је затворена онако како је била предата; 

2.6. На збирном омоту или коверти мора бити читко и јасно исписана назнака која је наведена у јавном позиву, 

односно у позиву за подношење понуде;     

2.7. На полеђини омота назначити назив, адресу и телефон понуђача и контакт особу. 

2.8. У овом поступку јавне набавке се траже узорци на увид приликом подношења понуда. 

Понуђач је у обавези да све узорке упакује у картонску кутију (односно више кутија ако треба) која треба 

бити затворена, залепљена, оверена печатом, као и да на кутији наведе број и назив јавне набавке, као и 

редне бројеве узорака из техничког описа ове конкурсне документације који се налазе у кутији. Сваки 

узорак треба да је обележен према редном броју из техничког описа конкурсне документације. Кутије са 

узорцима се достављају поштом или лично, истовремено са достављањем понуде. 

Обавезна достава узорака под редним бројем: 1,5,6,8,10 и 34. 
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Уколико понуђач не достави узорке на начин одређен конкурсном документацијом, његова понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива. 

Узорке добара наручилац ће задржати до окончања поступка јавне набавке. Након завршетка поступка набавке 

наручилац ће вратити узорке понуђачима који су учествовали у поступку набавке сем узорака понуђача са 

најповољнијом понудом, које ће наручилац вратити  након извршене испоруке и сачињавања записника о 

коначној примопредаји добара. 

3.  

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА  ЈЕ ЗАБРАЊЕНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА  

3.1. Алтернативна решења у техничкој документацији, односно понуде са варијантама, нису прихватљиве за 

наручиоца. 

4.   

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ  

4.1. Понуђач може, до истека рока за подношење понуда, изменити, допунити или опозвати своју понуду. 

4.2. Начин достављања измењене понуде, допуне понуде или опозива идентичан је начину достављања првобитне 

понуде, описаном у тачки 2. 

4.3. Понуђач је дужан да на коверти назначи да се ради о измени, допуни односно опозиву понуде за јавну 

набавку. 

5.   

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ 

ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

5.1. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, нити да 

учествује у више заједничких понуда; 

5.2. У обрасцу понуде понуђач је дужан  да наведе да ли понуду подноси самостално или као заједничку понуду; 

5.3. Учешће у више од једне понуде за исти уговор резултираће тиме што ће се такве понуде одбити, као 

неисправне. 

6. 

ЗАХТЕВ ДА ПОНУЂАЧ У ПОНУДИ НАВЕДЕ ДА ЛИ ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО 

ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ 

6.1. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе 

назив и седиште подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће 

бити наведен у уговору. 

6.2. Понуђач је дужан да, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности 

набавке коју ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће поверити подизвођачу, као и правила 

поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу. 

6.3. Понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише образац „Подаци о подизвођачу“ из конкурсне 

документације. 

6.4. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу да извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. 
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6.5. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања 

испуњености услова. 

6.6.  Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) 

Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, док доказе о испуњености услова из члана 75. 

став. 1. тачка 5) доставља за онај део набавке који ће извршити преко подизвођача. Доказе о испуњености осталих 

услова из члана 76. Закона о јавним набавкама доставља на начин одређен конкурсном документацијом. 

7.   

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТОМЕ ДА ЛИ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ  ЗАХТЕВАТИ ОД ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ДА 

ПОДНЕСУ ПРАВНИ АКТ КОЈИМ СЕ ОБАВЕЗУЈУ НА ЗАЈЕДНИЧКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ  

7.1. Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде треба навести све учеснике у заједничкој понуди; 

7.2. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење набавке. Споразум садржи следеће податке: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 

понуђача пред наручиоцем; 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

4) понуђачу који ће издати рачун; 

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

7.3. За сваког учесника у заједничкој понуди мора се попунити, печатом оверити и потписати образац „Подаци о 

понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“. 

7.4. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. Закон. Остале услове из члана 76. овог закона 

испуњавају заједно.  

8.  

ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА  И ДР. 

8.1. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача;  

8.2. Рок плаћања рачуна се од дана пријема рачуна и то у законском року до 45 дана. 

9.  

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

9.1.  Валута понуде је динар (РСД);  

9.2.  Цена мора бити исказана у динарима без пореза на додату вредност. 

10.  

ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

10.1.  У овом поступку јавне набавке коју спроводи јавно предузеће „Чистоћа“ј.п. , од свих понуђача се захтева да 

уз понуду доставе и средство финансијског обезбеђења, односно меницу за озбиљност понуде, а само од 

изабраног понуђача, приликом потписивања уговора, захтева се меница за добро извршење посла. 
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10.2. Понуђач је обавезан да достави средство финансијског обезбеђења (и то меницу, оверену печатом и 

потписану од стране овлашћеног лица; потврду о регистрацији менице; попуњен, печатом оверен и потписан 

образац меничног овлашћења и картон депонованих потписа) за озбиљност понуде, плативу на први позив 

без приговора, у износу од 10% од вредности понуде, са роком важности који мора бити најмање три дана дужи 

од дана истека важности понуде, односно најмање 63 дана од датума отварања понуда.  

10.3.  Гаранцију за озбиљност понуде (меницу) Наручилац („Чистоћа“ ј.п.) ће наплатити у целости у случају да 

понуђач који наступа самостално или као овлашћени члан групе понуђача: 

I. након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;  

II. уколико је његова понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 

III. не достави тражена средства финансијског обезбеђења (менице) за добро извршење посла; 

10.4.  Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу након достављања средства финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла.  

11. 

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ 

11.1. Информације у вези са проверавањем, објашњењем, мишљењем и упоређивањем понуда, као и препоруке у 

погледу избора најповољније понуде, неће се достављати понуђачима, као ни једној другој особи која није 

званично укључена у процес, све док не објави име изабраног понуђача. 

11.2. Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у конкурсној 

документацији који су посебним прописом утврђени као поверљиви. 

11.3. Понуђач је обавезан да у својој понуди назначи који се од достављених докумената односи на државну, 

војну, службену или пословну тајну. 

11.4. Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока 

предвиђеног за отварање понуда. 

11.5. Чланови комисије за јавну набавку морају да чувају податке и поступају са документима у складу са 

степеном поверљивости. Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за 

примену елемента критеријума и рангирање понуда.  

12.  

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ТРАЖИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  

12.1. Заинтересовано лице може у писаном облику на адресу ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ 

ј.п, Змај Јовина  бб, 22300  Стара Пазова, на e-mail: davorkalik@gmail.com; cistoca@vojvodinaonline.rs или путем 

факса 022/363-028 тражити додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуде, радним даном  

од 8 – 14 часова. 

 

12.2. Наручилац је дужан да понуђачу достави одговор у писменом облику у року од 3 радна дана од датума 

пријема захтева понуђача за додатним информацијама или објашњењима. Наручилац је дужан да истовремено 

исту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

12.3. Сва комуникација у  поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона. 
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13.                                                                                                                                                   

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД 

ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА  

13.1.  Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 

помоћи при прегледу, упоређивању и вредновању понуда.  

13.2.  Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача.  

13.3. Наручилац ће писменим путем тражити од понуђача додатна објашњења и евентуални датум увида 

(контроле) код понуђача. 

14.       

  ДОДАТНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА  

14.1.  Уколико се понуђач налази на списку негативних референци, а предмет набавке није истоврсан предмету за 

који је понуђач добио негативну референцу, понуђач је дужан да достави додатно средство обезбеђења – меницу 

у износу од 10% од понуђене вредности. 

15.  

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  

15.1. Наручилац ће доделити уговор применом критеријума најнижа понуђена цена. 

15.2. За најповољнију понуду биће изабрана она понуда која нуди најнижу цену, и која је прихватљива.  

 

16.  

 ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА 

У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

16.1. 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. години Завршног  рачуна за 2012. год. – Биланс  

успеха, Позиција А I  - приходи  и  Позиција А II – расходи  из  редовног  пословања. 

 

17. 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

17.1. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне својине. 

17.2. Наводе из претходне тачке понуђач доставља у виду изјаве која мора бити потписана и оверена од стране 

понуђача. 

18. 

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

18.1. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 

трећих лица сноси понуђач. 
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19.  

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА И 

НАВОЂЕЊЕ БРОЈА ЖИРО РАЧУНА НА КОЈИ ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ПРИЛИКОМ 

ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ДУЖАН ДА УПЛАТИ ТАКСУ ОДРЕЂЕНУ ЗАКОНОМ 

19.1.  Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор о конкретној јавној 

набавци. 

19.2. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или поштом препоручено са повратницом. 

Копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права. 

19.3. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће 

обавестити све учеснике у поступку јавне набавке у року од 2 (двa) дана од дана пријема захтева. 

19.4. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 

конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца 

најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 

19.5. После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење 

захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке. 

19.6. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако 

су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 

понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

19.7. 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: 7/13“.  

19.8. Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до донишења одлуке 

о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи 

другачије. 

20. 

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН НАКОН ИСТЕКА РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ 

ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

20.1.  Уговор о јавној набавци биће закључен у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за 

заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама. 

20.2. Ако се понуђач у року који је наведен у позиву за закључење уговора не одазове, сматраће се да је одустао 

од понуде и наручилац ће у том случају наплатити финансијску гаранцију за озбиљност понуде, без обзира на 

разлоге одустајања од понуде. 

20.3. Наручилац задржава право да у том случају закључи уговор са првим следећим најповољниим понуђачем, а 

у складу са чланом 113. Став 3. Закона о јавним набавкама.  
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4. Образац понуде 

Број јавне набавке: 7/13 

Предмет јавне набавке: Лична заштитна опрема за „ЧИСТОЋА“ ј.п.  Стара Пазова 

 

Понуда бр. ____________ од ___________ 2013. Године;   

ПОНУЂАЧ:   _______________________________________________________________________________ 

(a) КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

(б)  КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

       (в)  КОЈИ НАСТУПА КАО ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, коју чине:  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 (заокружити и навести називе свих подизвођача односно свих учесника у заједничкој понуди )        

                                                       ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ                            Образац 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. 

Радно одело, 

дводелно, блуза и 

панталоне са 

трегерима 

 

ком 2   

8. 

Заштитна ципела 

плитка 

 
пари 121   

9. 
Заштитна ципела 

плитка 
пари 21   

10. 

Заштитна ципела 

дубока 

 
пари 121   

11. 
Заштитна ципела 

дубока 
пари 17   

12. 
Заштитне плитке 

мокасине 
пари 4   

13. 

Зимска 

водонепропусна 

капа 

ком 105   

14. Капа са ширитом ком 105   

15. 
Заштитне рукавице 

– латекс –  дупло 

мочене 
пари 1500   
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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. 
Заштитне рукавице 

– мочене целе у 

ПВЦ 

пари 10   

17. 
Домаћичке 

рукавице, латекс 
пари 10   

18. 
Заштитни шлем 

 
ком 20   

19. 
Заштитне  

  наочаре 
ком 10   

20. Чепови за уши ком 200   

21. 
Прслук високе 

видљивости 
ком 200   

22. 
Кишни ПВЦ 

мантил – кабаница 

са капуљачом 

ком 100   

23. 
Кофил маске – 

респиратор 
ком 200   

24. Радни прслук ком 10   

25. Варилачка кецеља ком 2   

26. 
Варилачке 

рукавице 
пари 4   

27. Радне гумене чизме пари 40   

28. 
Једнократни 

комплет 
ком 50   

29. 
Назувци за обућу 

од полипропилена 
паковање 1/50   

30. 
Капа без ширита од 

полипропилена 
паковање 1/100   

31. 
Рукавице од 

полиетилена 
паковање 1/50   
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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) 

32. 
Водонепропусне 

панталоне високе 

видљивости 

ком 70   

33. 

Јакна 

водонепропуса 

паропропусна 

ПВЦ/полиестр 

ком 30   

 Укупно без ПДВ-а 
 

Износ ПДВ-а  
 

Укупно са ПДВ-ом 
 

 

                Проценат вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу: 

 

                Део предмета набавке који ће понуђач поверити подизвођачу: 

 

  

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. 

 

 

Печат 

                                                                                                                                                                                                         

                                                               ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                                                                             

___________________________ 
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Број јавне набавке: 7/13                                                                                                                 Образац 4б 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Назив подизвођача   

Седиште   

Адреса   

 Облик организовања  (АД, ДОО, СЗР итд.)     

Матични број   

ПИБ   

Број текућег рачуна   

Назив банке   

ПДВ број   

Телефон   

Телефакс   

e-mail   

Особа за контакт   

Овлашћено лице   

Датум:_____________ 

Место:_____________ 

                                                                                                    потпис овлашћеног лица 

                                                                                                     _____________________ 

                                                             печат 

 

Податке уноси и оверава подизвођач.  

Фотокопирати образац у потребном броју примерака за сваког подизвођача 
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Број јавне набавке: 7/13                                                                                                                 Образац 4в 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 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   

Датум:_____________ 

Место:_____________ 

                                                                                                    потпис овлашћеног лица 

                                                                                                     _____________________ 

                                                             печат 

 

Податке уноси и оверава понуђач.  

Фотокопирати образац у потребном броју примерака за сваког учесника у заједничкој понуди. 
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Број јавне набавке: 7/13                                                                                                                    Образац 4г 

 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку.........................................  

Овлашћујемо члана Групе ........................................................................................................ 

да у име и за рачун осталих чланова Групе буде носилац посла, односно поднесе понуду и заступа групу 

понуђача пред наручиоцем. 

 

Пун назив и 

седиште члана 

групе 

Врста добара 

коју нуди 

Учешће члана 

групе у понуди 

(%) 

Потпис одговорног 

лица и печат члана 

групе 

Овлашћени члан 

 

 

 

 

   

 

                       м.п. 

Члан групе 

 

 

 

 

   

 

                       м.п. 

Члан групе 

 

 

 

 

   

 

                       м.п. 

 

 

Датум:_____________ 

Место:_____________ 

                                                                                                      потпис овлашћеног лица 

                                                                                                      _____________________ 

                                                              печат 

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив 
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5. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

Ред.бр.
Услови прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама које понуђач 

мора да испуни 
Доказивање испуњености услова 

1.  Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код 
надлежног органа, односно уписан  у одговарајући регистар;  

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда  

- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре. 

 

Напомена:  

 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из  групе. У 

случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је 

више подизвођача доставити за сваког од њих) 

2. Право на учешће у поступку има понуђач уколико он и његов законски 
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

- ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК:  Извод из казнене 

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

заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

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

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

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 

достави доказ за сваког од њих. 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од 

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

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

давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела надлежни судови, чије је уверење 

потребно доставити, су:  

- Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, 

- Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица, 

- Виши суд у Београду(посебно одељење за организовани криминал) да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе“ 

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из 

групе. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача 

(ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.  
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3.  Право на учешће у поступку има понуђач ако није изречена мера забране 
обављања  делатности, која је на снази у време објављивања односно 
слања позива за подношење понуда;  

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није 

регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности  која је 

на снази у време објаве позива за подношење понуда. 

- ПРЕДУЗЕТНИК: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му 

је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време 

објаве позива за подношење понуда.  

-ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

одређених послова. 

Напомена: 

У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе. У 

случају да понуђач  подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је 

више подизвођача доставити за сваког од њих). 

 

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки. 

4. 

 Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе 
и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или 
стране државе када има седиште на њеној територији;  

 

- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:  

1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и 

2.Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода 

 

Напомена:  

Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити 

уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације 
 

У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе 

 

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

 

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: Потписан и оверен Обрзац изјаве (Образац изјаве дат је под редним бројем 11 и 12). 

Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико 

понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане 

чл. 76. Закона, и то: 

 

 

 

 

 

 

 

Ред.бр. 
Услови прописани чланом 76. Закона о јавним набавкама које 

понуђач мора да испуни 
Доказивање испуњености услова 

1. 

  

Додатни услови којима се доказује испуњеност захтева  

наведених у техничким спецификацијама - страна 24-57 

конкурсне документације 
 
   
 
1. Понуђач мора да испуњава услов из члана 24. тачка 1. Закона о 
безбедности и здрављу на раду (''Сл.Гласник РС'', бр. 101/2005). 
 
 

 
 
 
2. Понуђач мора да прихвати захтевани гарантни рок 
 
 

 
3. Понуђач мора да предвиди такав материјал чији ће квалитет 
материјала (основна тканина и  уложак на скидање) од којих је 
артикал израђен задовољити тражене карактеристике. 
 

 
4. Понуђач мора да докаже да артикал испуњава захтеве које 
прописује стандард 

Испуњеност овог додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

 

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 техничке податке, важне за оцењивање и 

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

раду (''сл.Гласник РС'', бр. 101/2005), 

 

2. Изјаву понуђача о прихватању захтеваног гарантног рока. 

 

 

3. Декларација  да је опрема  усаглашена са ( SRPS  или  EN ) стандардом 

 

4.  Сертификат или  изјава о усаглашености са наведеним стандардом,  или 

извештај акредитоване лабараторије за контролу квалитета да наведени артикал 

испуњава захтеве које стандард прописује. 

Уколико се доставља извештај акредитоване лабораторије, он не може бити 

старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави следеће узорке: 
 

Узорак готовог артикла , под редним бројем: 1. Комунална јакна у величини 54, 5. 
Радно  одело, дводелно, блуза  и  панталоне  са  трегерима  у величини 54, 6. Радно  
одело, дводелно, блуза  и  панталоне  са  трегерима (за рад са моторном тестером) у 

величини 54, 

8. Заштитна ципела плитка  бр. 43,. 10.Заштитна ципела дубока бр.43.,   34. Јакна 

водонепропусна паропропусна.  
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      2. 

 

 

Додатни услови у погледу финансијког капацитета понуђача. 

 

 

 

 

 

 

1. Потврда НБС (Народна банка Србије) о броју дана неликвидности 

понуђача. 

 

2.  Извештај АПР о бонитету понуђача. 

 

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

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   Потпис овлашћеног лица 

                                                                                             ______________________________________ 

печат 
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Обавезни услови које мора да испуни  подизвођач и сваки од понуђача из групе понуђача  

дефинисани су чланом 75. Закона о јавним набавкама. Право на учешће у поступку има  сваки од 

понуђача из групе понуђача ако: 

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

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

криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

3) ако му није изречена  мера забране обављања  делатности, која је на снази у време објављивања 

односно слања позива за подношење понуда; 

4) је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или 

стране државе када има седиште на њеној територији. 

 
 

Допунске напомене: 

 

• Услове у погледу финансијског, пословног, кадровског и техничког капацитета подизвођачи 

нису дужни да испуњавају самостално, док све услове понуђачи из групе понуђача испуњавају 

заједно. 

 

• Докази о испуњености услова из члана 75. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама. 

 

• Ако поднета понуда буде оцењена као прихватљива Наручилац МОЖЕ да захтева од понуђача 

да у року од пет дана од дана пријема писменог позива представника Наручиоца, достави на увид 

оригинал или оверену копију доказа (свих или појединих) о испуњености услова из члана 75. ЗЈН 

(Поглавље 4. од тачке 1. до 4.). 

 

• Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију 

тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

• Доказ, потврда надлежног органа којом понуђач доказује да му није изречена мера забране 

обављања делатности, мора бити издата после дана слања позива за подношење понуда. 

 

 

• 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,у складу са чланом 79. став 7. ЗЈН. 

 

• Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, 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. 

 

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

надлежних органа. Понуђач је дужан да, у том случају, у понуди наведе интернет страницу на 

којој су тражени подаци јавно доступни. 

 

• Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде. 
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5а. Изјава понуђача о прихватању захтеваног гарантног рока 

 

ЈАВНА НАБАВКА БР.  7/13 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________ 

СЕДИШТЕ: ___________________________________ 

БРОЈ: ___________ 

ДАТУМ: _________ 

 

Изјава 

понуђача о прихватању захтеваног гарантног рока 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да прихватам захтевани гарантни рок 

тражен конкурсном документациијом  ЈКП  ''ЧИСТОЋА'' ј.п.  ,  за јавну набавку мале вредности  - 

набавка добра ''ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ'' која су предмет јавне набавке бр.7/13: 

 – 6 месеци гаратни рок од дана испоруке добара сваком делу предузећа, 

 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                           ПОНУЂАЧ 

                                                                                                          ______________________________ 

                                                                                                            ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                             печат                                    ____________________________ 
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6. Модел уговора 

Модел уговора Понуђач  мора да попуни, парафира и стави печат на сваку страну и овери печатом и 

потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно да 

прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи. 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе. 

УГОВОР   

О КУПОВИНИ ДОБАРА 

Закључен  _______2013.   године између: 

I. УГОВОРЕНЕ СТРАНЕ 

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

које заступа  директор  Милан  Кончаревић, 

МБР:  08591148 ,  ПИБ: 100537204 ,  текући  рачун :  340-3890-94  Ерсте банка  ад.  Нови  

Сад 

2. __________________________________ (у даљем тексту:  Продавац),  

које заступа директор _______________________________________МБР:________________ 

ПИБ:________________ текући рачун: ______________________ 

Продавац   наступа 

_____________________________________________________________________________ 

 (самостално, са подизвођачима,   у   групи понуђача). 

Подизвођачи 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Учесници   у  заједничкој   понуди 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

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 – набавка - добра  -  Лична заштитна опрема  по јавној набавци мале вредности  

бр. 7/13,  а  према  понуди  (Понуђача ) Продавца            бр. ___________од  _____________ . 
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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. 

 

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. 

Испоручилац је дужан да добра испоручи са пратећом документацијом, декларацијом произвођача и 

стручним налазом о задовољењу стандарда који су прописани за личну заштитну опрему. 

Место испоруке је централни магацин ЈКП  ''ЧИСТОЋА'' ј.п.  Стара Пазова, Николе  Момчиловића бб  

 

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 међународним  

стандардима  за ту врсту добара, уверењима о квалитету, декларацији произвођача или атестима 
достављеним уз понуду,  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 

настале штете. 

 

I. 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. 
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     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 депозит као и на трошкове настале због накнадне набавке робе 

од другог Продавца. 

 

II. 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, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 11. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања овог уговора од стране обе уговорне стране. 

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

 

 

 

           ПРОДАВАЦ:                                                                                          КУПАЦ: 

                                                                                    

_______________________                                                             ________________________ 

 

 

                                                                                                     ДИРЕКТОР ЈКП „ЧИСТОЋА“ ј.п. 

 

                                                                                                         МИЛАН  КОНЧАРЕВИЋ 
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7. Технички опис предмета јавне набавке  

 

 

 

 

Документација 

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

 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 техниче 
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 
(основна тканина и 
уложак на скидање) 
задовољавају тражене 
карактеристике из 
техничких захтева 
 
- 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. 
 
Teрмoизoлoвaнa 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. 
 Наранџасте бoje. 

EN 471 2-2, EN 343 3-1 
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Документација 
2. РАДНИ МАНТИЛ (редни број 2. у обрасцу понуде) 

 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 
(основна тканина и 
уложак на скидање) 
задовољавају тражене 
карактеристике из 
техничких захтева 
 
- Изјава понуђача о 
прихватању 
захтеваног гарантног 
рока 
 
- Доказ: Декларација 
произвођача о 
сировинском саставу 
која стоји ушивена на 
мантилу 

 
 
 
 
 
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  

90х35мм. 
 
  
 

Сировински састав: 
 
Диолен 
 
Боја: 
 
Тегет плава 
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3. РАДНИ МАНТИЛ (редни број 3. у обрасцу понуде) 

 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 
(основна тканина и 
уложак на скидање) 
задовољавају тражене 
карактеристике из 
техничких захтева 
 
- Изјава понуђача о 
прихватању 
захтеваног гарантног  
Рока 
 
- Доказ: Декларација 
произвођача о 
сировинском саставу 
која стоји ушивена на 
мантилу 

 
 
 
 
 
 
 
Намена: 
 
Женски 
За заштиту тела радника. 

 
 Начин израде: 

 
Класичан индустријски радни мантил израђен по  SRPS EN 13402 (или 

одговарајући стандард) 
 

* Предње копчање на дугмад 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  

90х35 мм. 
 
 

Сировински састав: 
 
Диолен 
 
Боја: 
 
Зелена 
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4. ДВОДЕЛНИ ЗАСЕБНИ ШТЕПАНИ УЛОЖАК  (редни број 4. у 

обрасцу понуде) 

 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 
(основна тканина и 
уложак на скидање) 
задовољавају 
тражене 
карактеристике из 
техничких захтева 
 
- Изјава понуђача о 
прихватању 
захтеваног 
гарантног  
Рока 
 
- Доказ: Декларација 
произвођача о 
сировинском 
саставу која стоји 
ушивена на улошку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Намена: 
 
За заштиту тела радника од хладноће. 

 
 Начин израде: 

 
Двоструко штепана постава са кофлином 100-200 г/м² са рендерима 
око рукава и ногавица, копчање рајфершлус, панталоне на појасу са 
гумом. Цео уложак је испаспулиран. 
 

Сировински састав: 
 
Кофлин 100-200 г/м² 
Постава 
 
Боја: 
 
Плава.  
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5.  РАДНО ОДЕЛО ДВОДЕЛНО , БЛУЗА И ПАНТАЛОНЕ СА 

ТРЕГЕРИМА (редни број 5. у обрасцу понуде) 

 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 
(основна тканина и 
уложак на скидање) 
задовољавају 
тражене 
карактеристике из 
техничких захтева 
 
- Изјава понуђача о 
прихватању 
захтеваног 
гарантног  
Рока 
 
- Доказ: 
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 и осталих 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 80х30 мм дат у 
прилогу 
- 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: 
 
 ПЕС 50%  ПАМ 50% 
 
Боја: 
 
Тегет плава 
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6.  РАДНО ОДЕЛО ДВОДЕЛНО , БЛУЗА И ПАНТАЛОНЕ СА 

ТРЕГЕРИМА (редни број 6. у обрасцу понуде) 

 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) 
 
- Извештај 
акредитоване 
лабораторије за 
контролу квалитета 
производа да 
материјали од којих 
је артикл израђен 
(основна тканина и 
уложак на скидање) 
задовољавају 
тражене 
карактеристике из 
техничких захтева 
 
- 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, стандард ЕН 381-11, класа 0:20 м/с. сигнaлни дoдaци зa пoвeћaну 
видљивoст нa рaду, прoдужeнa лeђa, 2 прeдњa џeпa, кoпчaњe двoсмeрним 
зипoм и дрикeримa, eлaстичнe мaнжeтнe, вeнтилaциja нa лeђимa. Лого 
предузећа 90х35 мм 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: ЕN 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.  РАДНО ОДЕЛО ДВОДЕЛНО , БЛУЗА И ПАНТАЛОНЕ СА 

ТРЕГЕРИМА (редни број 7. у обрасцу понуде) 

 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) 
 
- Извештај 
акредитоване 
лабораторије за 
контролу квалитета 
производа да 
материјали од којих је 
артикл израђен 
(основна тканина и 
уложак на скидање) 
задовољавају тражене 
карактеристике из 
техничких захтева 
 
- Изјава понуђача о 
прихватању 
захтеваног гарантног 
рока 
 
- Доказ: Декларација 
произвођача о 
сировинском саставу 
која стоји ушивена на 
оделу 

 
 
 
 
 
 
 
Намена: 
 
За заштиту тела радника када постоји опасност услед варничења 

 
 Начин израде: 

Вaрилaчкo пилoт oдeлo сa шoб лajснoм, панталоне са трегерима 
             Два нашивена џепа на доњем делу 

Блуза, прeкривeн рajсфeшлус-шoб лajснa. 
           Нашивени џеп горе лево  
            На горњем левом џепу налази се лого  предузећа  дат у прилогу  димензија  

90х35 мм 
 
  
 

Сировински састав: 
 

Кeпeр 300 гр., 100% пaмук. 
 
Боја: 
 
Тегет плава 
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8. ЗАШТИТНА ЦИПЕЛА ПЛИТКА  (редни број 8. у обрасцу понуде) 

  Захтеви постављени према српском стандарду SRPS EN ISO 20345 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 
 
- Изјава понуђача о 
прихватању 
захтеваног гарантног  
рока 
- Доказ: 
Декларациони листић 
произвођача 
постављен у датом 
узорку 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Намена: 
 
За заштиту стопала и зглобова од разних механичких повреда, прљавштине 

и топлотног зрачења мањег интензитета. За употребу при вањским радовима, на 
тешким теренима и неповољним условима, 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: 
 
Ципела треба да одговара стандарду ЕN 345-1 / ЕN ISO 20345 . 
 Горњи део: Водоодбојна кожа са композитном капом 200 Ј  
Ђон: бризгани двокомпонентни полиуретански отпоран на клизање са 

апсорбером ударца. S 2 – A+E+WRU 
 

 
Боја: 
 
Црна 
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9. ЗАШТИТНА  ЦИПЕЛА  ПЛИТКА  (редни број 9. у обрасцу понуде) 

  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) 
 
- Извештај 
акредитоване 
лабораторије за 
контролу квалитета 
производа 
 
- Изјава понуђача о 
прихватању 
захтеваног гарантног  
рока 
- Доказ: 
Декларациони листић 
произвођача 
постављен у датом 
узорку 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Намена: 
 
За заштиту стопала и зглобова од разних механичких повреда, прљавштине 

и топлотног зрачења мањег интензитета. За употребу при вањским радовима, на 
тешким теренима и неповољним условима, 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: 
 
Ципела треба да одговара стандарду ЕN 347 / ЕN ISO 20347 . 
 Горњи део: Водоодбојна кожа  
Ђон: бризгани двокомпонентни полиуретански отпоран на клизање са 

апсорбером ударца. O 2 – A+E+WRU 
 

 
Боја: 
 
Црна 
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10. ЗАШТИТНА  ЦИПЕЛА  ДУБОКА  (редни број 10. у обрасцу понуде) 

  Захтеви постављени према српском стандарду SRPS EN ISO 20345 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 
 
- Изјава понуђача о 
прихватању 
захтеваног гарантног  
рока 
- Доказ: 
Декларациони листић 
произвођача 
постављен у датом 
узорку 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Намена: 
 
За заштиту стопала и зглобова од разних механичких повреда, прљавштине 

и топлотног зрачења мањег интензитета. За употребу при вањским радовима, на 
тешким теренима и неповољним условима, 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: 
 
Ципела треба да одговара стандарду ЕN 345-1 / ЕN ISO 20345 . 
 Горњи део: Водоодбојна кожа са композитном капом 200 Ј  
Ђон: бризгани двокомпонентни полиуретански отпоран на клизање са 

апсорбером ударца. S 2 – A+E+WRU 
 

 
Боја: 
 
Црна 
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11. ЗАШТИТНА  ЦИПЕ ЛА ДУБОКА  (редни број 11. у обрасцу понуде) 

  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) 
 
- Извештај 
акредитоване 
лабораторије за 
контролу квалитета 
производа 
 
- Изјава понуђача о 
прихватању 
захтеваног гарантног  
рока 
- Доказ: 
Декларациони листић 
произвођача 
постављен у датом 
узорку 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Намена: 
 
За заштиту стопала и зглобова од разних механичких повреда, прљавштине 

и топлотног зрачења мањег интензитета. За употребу при вањским радовима, на 
тешким теренима и неповољним условима, 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: 
 
Ципела треба да одговара стандарду ЕN 347 / ЕN ISO 20347 . 
 Горњи део: Водоодбојна кожа  
Ђон: бризгани двокомпонентни полиуретански отпоран на клизање са 

апсорбером ударца. O 2 – A+E+WRU 
 

 
Боја: 
 
Црна 
 

 
 

 



 Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' ј.п. Стара Пазова 

– Конкурсна документација за јавну набавку добара у отвореном поступку  

Стр. 37 oд 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документација 

12. ЗАШТИТНЕ  ПЛИТКЕ  МОКАСИНЕ  (редни број 12. у обрасцу 

понуде) 

  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) 
 
- Извештај 
акредитоване 
лабораторије за 
контролу квалитета 
производа 
 
- Изјава понуђача о 
прихватању 
захтеваног гарантног  
рока 
- Доказ: 
Декларациони листић 
произвођача 
постављен у датом 
узорку 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Намена: 
 
За заштиту стопала  од разних механичких повреда, прљавштине и 

топлотног зрачења мањег интензитета. За употребу при  раду у затвореном, 
канцеларије , ходници, при кретању по клизавим подлогама и рад на местима где 
се јавља влага. 

 Обућа мора бити флексибилна. Лагане и удобне 
 

 Начин израде: 
 
Ципела треба да одговара стандарду ЕN 347 01/ ЕN ISO 20347 . 

       Плиткe рaднe мoкaсинe бeз чeличнe кaпe, прoизвeдeнe oд пaрoпрoпуснoг 
микрoфибeрa, мoгу сe прaти у вeш мaшини, пoстaвa oд Mикрoфибeр 
мaтeриjaлa, ђoн je aнтистaтик, прoтивклизни, oтпoрaн нa уљa, нaфту и 
кисeлинe, aпсoрбeр eнeргиje у oблaсти пeтe. 
 
Боја: 
 
Бела 
 

 
 

  



 Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' ј.п. Стара Пазова 

– Конкурсна документација за јавну набавку добара у отвореном поступку  

Стр. 38 oд 66 

 

 

 

 

 

Документација 

13.  ЗИМСКА  ВОДОНЕПРОПУСНА  КАПА (редни број 13. у обрасцу 

понуде) 

 Захтеви постављени према  стандарду  EN 812  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 
 
- Доказ: Декларација 
произвођача о 
сировинском саставу  

 
 
 
 
 
 
Намена: 
 
За заштиту главе од нечистоће и временски непогода. 

 
 Начин израде: 

 
Лице капе израђено од материјала зелене, плаве и наранџасте  боје 
Постава полар, боја неважна 
Са предње стране се налази шилт полукружног облика а са задње стране 
штитник за уши и врат који се по потреби подиже и спушта 
Лого наручиоца (дат у прилогу) димензија 90x35 мм се поставља на чеоном 
делу зимске капе 

 
Сировински састав: 
 

Сировински састав: полиестер/ПВЦ, површинске масе 160-200 gr/m2 
 
Боја: 
 
Зелена : 50  ком. 
Плава : 20 ком. 
Наранџаста: 35 ком. 
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14.  КАПА СА  ШИРИТОМ (редни број 14. у обрасцу понуде) 

 Захтеви постављени према стандарду     EN 812 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 
 
- Доказ: Декларација 
произвођача о 
сировинском саставу  

 
 
 
 
 
 
 
Намена: 
 
Кaчкeти сa унутрaшњoм зaштитoм, удoбaн, лaгaнa зaмeнa зa шлeм гдe 

пoстojи мaњa oпaснoст. Штити oд лaкших пoврeдa глaвe кoje сe jaвљajу приликoм 
хoдaњa или прoвлaчeњa. Кoристи сe зa свaкoднeвни рaд сa лaкшим мaтeриjaлимa, 
зaштитa oд дирeктнoг сунцa.. 
 
 Начин израде: 

 
Са подесивом траком и металном копчом,  са предње стране се налази шилт 
полукружног облика 
Лого наручиоца (дат у прилогу) димензија 90x35 мм се поставља на чеоном 
делу капе 

 
Сировински састав: 
 

-Сировински састав: Памук, 6 панелни 
 
Боја: 
 
Зелена : 50  ком. 
Плава : 20 ком. 
Наранџаста: 35 ком.  
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15.  ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ – ЛАТЕКС-ДУПЛОМОЧЕНЕ (редни број 

15. у обрасцу понуде) 

 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 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 
 
- Доказ: Декларација 
произвођача о 
сировинском саставу  

 
 
 
 
 
 
 
 
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 1,8 до 2,2 mm 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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16.  ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ – МОЧЕНЕ  ЦЕЛЕ  У  ПВЦ(редни број 16. 

у обрасцу понуде) 

 Захтеви постављени према стандарду      EN 374-3, EN 388 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 
 
- Доказ: Декларација 
произвођача о 
сировинском саставу  

 
 
 
 
 
 
 
Намена: 
 
За заштиту руку од дејства влаге, нагризајућих материјала слабих 

концентрација, отрова 
 
 
Материјал израде: 
 
Moчeнe цeлe у ПВЦ, oтпoрнe нa кисeлинe и бaзe, дужинe 27 цм. 
 
Начин израде: 
 
Пет одвојених прстију. 
 
 Технички услови: 
 

Рукaвицe oтпoрнe нa кисeлинe и бaзe кoристe сe у индустриjи пoгoдeнe зa рaд сa 
хeмикaлиjaмa и кисeлинaмa кaт. III  
Рукавице морају одговарати стандарду EN 374-3, EN 388 
 
 
        Боја: 
 
Црвена 
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17.  ДОМАЋИЧКЕ  РУКАВИЦЕ, ЛАТЕКС (редни број 17. у обрасцу 

понуде) 

 Захтеви постављени према стандарду      EN 374-3,  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 
 
- Доказ: Декларација 
произвођача о 
сировинском саставу  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Намена: 
 
За заштиту руку од дејства влаге и детерџента. 
 
 
Материјал израде: 
Рукaвицe зa дoмaћинствo прoтивклизнe нa прстимa oтпoрнe нa блaгe 

дeтeрџeнтe 
Домаћичке рукавице од природног латекса, постављене памуком.                    
Начин израде: 
 
Пет одвојених прстију. 
 

 
        Боја: 
 
Црвена 
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18. ЗАШТИТНИ  ШЛЕМ  (редни број 18. у обрасцу понуде) 

  Захтеви постављени према стандарду  EN 397 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 
 
- Изјава понуђача о 
прихватању 
захтеваног гарантног  
рока 
- Доказ: 
Декларациони листић 
произвођача 
постављен у датом 
узорку 
 
 
 

 
 
 
 
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  
 
стандард EN 397 ,  ANSIZ89 
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19. ЗАШТИТНЕ НАОЧАРЕ (редни број 19. у обрасцу понуде) 

  Захтеви постављени према стандарду  EN 166 1.F 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 
 
- Изјава понуђача о 
прихватању 
захтеваног гарантног  
рока 
- Доказ: Сертификат 
произвођача 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Намена: 
 
За заштиту очију и делимично лица при радовима, на којима постоји 

опасност повреде од ситних честица које долећу из чеоног и бочног правца. 
 
Карактеристике: 
 
треба да удружују комфор и функционалност  
широко видно поље  
мекани крајеви дршки треба да спрече огреботине иза ушију и 
омогућавају дуготрајније ношење.  
aнтимaглин, aнтистaтик и oтпoрнe нa грeбaњe, зaмeњивa стaклa, зaштитa 

oд UV-A рaдиjaциje и дeлoм oд UV-B и UV-C рaдиjaциje. 
 
Технички услови: 
 
Заштитне наочари морају одговарати стандарду ЕN 166 1.F или 

одговарајући. 
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20.  ЧЕПОВИ  ЗА  УШИ  (редни број 20. у обрасцу понуде) 

 Захтеви постављени према стандарду     EN 352-2 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 
 
- Доказ: Декларација 
произвођача  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Намена: 
 
Кoристи сe у индустриjи, кoмпрeсoрским стaницaмa, мaшинским 

пoстрojeњимa, грaдилиштимa исвудa гдe букa прeлaзи дoзвoљeни нивo ... 
 

          Карактеристике: 
 

                Срeдњe вeличинe, лaкo сe пeру, хигиjeнскo пaкoвaњe., 19dB 
  

Сировински састав: 
 
           Чeпићи силикoнски , микрo гумa  
 
  Стандард . EN 352-2 
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21.  ПРСЛУК ВИСОКЕ  ВИДЉИВОСТИ  (редни број 21. у обрасцу 

понуде) 

 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 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 
 
- Доказ: Декларација 
произвођача  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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22.  КИШНА  КАБАНИЦА СА КАПУЉАЧОМ  (редни број 22. у 

обрасцу понуде) 

 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 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 
 
- Доказ: Декларација 
произвођача  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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23.  КОФИЛМАСКА - РЕСПИРАТОР  (редни број 23. у обрасцу 

понуде) 

 Захтеви постављени према стандарду     EN 471 или одговарајући 

Захтеви постављени према стандарду     EN 149 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 
 
- Доказ: Декларација 
произвођача  

 
 
 
 
 
 
 
 
Намена: 
 
Кoристи сe за заштиту од нечистоћа и ситних честица. 
 

          Карактеристике: 
 

-Хoризoнтaлнo склoпивa мaскa чиjи дизajн гaрaнтуje кoмфoр и пeрфeктнo 
нaлeгaњe, вeликa зaпрeминa oмoгућaвa низaк oтпoр при дисaњу и смaњуje 
пoтeнциjaл прoдирaњa чeстицa, бeз вeнтилa. 
 

        Ниво заштите: 

   

          FFP1 311 

           Стандард: EN 149 

 

 

 



 Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' ј.п. Стара Пазова 

– Конкурсна документација за јавну набавку добара у отвореном поступку  

Стр. 49 oд 66 

 

 

 

 

 

 

Документација 

24.  РАДНИ  ПРСЛУК  (редни број 24. у обрасцу понуде) 

 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 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 
 
- Доказ: Декларација 
произвођача  

 
Намена: 
 
Кoристи сe зa заштиту при рaду у зимским услoвимa у  рaдиoници . 
 

          Карактеристике: 
 

Штепани прслук од мешавине полестера и памука са поставом са више 
џепова, без паспула домаће производње 
На левом горњем џепу одштампати лого купца димензија 90х35 мм 

         

          

             Боја :  

       Тегет плава 
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25.  ВАРИЛАЧКА  КЕЦЕЉА  (редни број 25. у обрасцу понуде) 

 Захтеви постављени према стандарду     EN 471 или одговарајући 

Захтеви постављени према стандарду     EN 470-1 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 
 
- Доказ: Декларација 
произвођача  

 
Намена: 
 
Кoристи сe зa заштиту приликoм зaвaривaњa, брушeњa, сeчeњa мeтaлa. 
 

          Карактеристике: 
 

         Варилачка кецеља од свињски бокс. 

 

          Стандард: ЕН 470-1 

 

          

             Боја :  

           Браон 
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26.  ВАРИЛАЧКЕ РУКАВИЦЕ  (редни број 26. у обрасцу понуде) 

 Захтеви постављени према стандарду     EN 471 или одговарајући 

Захтеви постављени према стандарду    SRPS EN 407 и SRPS EN 388 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 
 
- Доказ: Декларација 
произвођача  

 

Намена: 

За заштиту руку вариоца од искри растопљеног и усијаног метала, од 

ултраљубичастог и топлинског исијавања и опекотина при случајном 

додиру заваривача са материјалом. 

Материјал израде: 

Говеђи шпалт 

Начин израде: 

Пет одвојених прстију, палац на длану, постављене са поставом, „широки 

модел“- лакше скидање са руке у случају нужде, ивице шавова заштићене, 

отпорна на високе температуре, дужина манжете 14-15 cm. 

Технички услови: 

Рукавице морају одговарати стандарду: SRPS EN 407 и SRPS EN 388 или 

одговарајући. 
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27.  РАДНЕ ГУМЕНЕ ЧИЗМЕ (редни број 27. у обрасцу понуде) 

 Захтеви постављени према стандарду     EN 471 или одговарајући 

Захтеви постављени према условима SRPS G.D1.041 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 
 
- Доказ: Декларација 
произвођача  

 
      Намена: 

  
За рад у хладним, мокрим и влажним условима. 

 

   Начин израде и материјал: 

  
Материјал за израду чизме је квалитетна природна гума добијена 
вулканизираним поступком која је намењена за ношење у влажним и мокрим 
просторима. 

 

    Лице:  
Гума са вана, ојачана у доњем делу изнад ђона по читавом обиму. 

 
     Постава:  
Постава је од меке памучне тканине или филца. 

 

   Табаница: 

Табаница је од памучне тканине или филца 

 

     Ђон:  
Ђон је израђен од каландриране гуме, ребраст и таква израда 
омогућује спречавање проклизавања. Потпетица је такође рељефна од 
пресоване гуме. 

 

    Карактеристике: 

 

Чизма мора: 
бити отпорна на хабање и пуцање при савијању  

бити водонепропусна и отпорна на деловање атмосферских утицаја  

бити отпорна на масти, уља и нафту  

 

      Технички услови:  
Чизме морају испуњавати услове предвиђене SRPS G.D1.041 или одговарајући 

стандард 

 

 



 Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' ј.п. Стара Пазова 

– Конкурсна документација за јавну набавку добара у отвореном поступку  

Стр. 53 oд 66 
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28.  ЈЕДНОКРАТНИ  КОМПЛЕТ (редни број 28. у обрасцу понуде) 

 Захтеви постављени према стандарду     EN 471 или одговарајући 

Захтеви постављени према условима  АСТМ 1671 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 
 
- Доказ: Декларација 
произвођача  

 
      Намена: 

 Заштита при раду са азбестом, хемикалијама и честицама прашине  
. 

 

 

    Карактеристике: 

 

Заштитни комбинезон са капуљачом од полиетилена, отпоран на воду , 

хемикалије азбест и честице прашине, са анти.вирусном, бактеријском и осталом 

патогеном баријером. 

 

      Технички услови:  

     Стандард: АСТМ 1671, 



 Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' ј.п. Стара Пазова 

– Конкурсна документација за јавну набавку добара у отвореном поступку  

Стр. 54 oд 66 
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29.  НАЗУВЦИ  ЗА  ОБУЋУ  ОД  ПОЛИПРОПИЛЕНА (редни број 29. 

у обрасцу понуде) 

 Захтеви постављени према стандарду     EN 471 или одговарајући 

Захтеви постављени према условима  АСТМ 1671 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 
 
- Доказ: Декларација 
произвођача  

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 Намена: 

 Заштита при раду са азбестом, хемикалијама и честицама прашине  
. 

 

 

    Карактеристике: 

 

Назувци од полипропилена 40 гр/м², величина универзална  

       

 



 Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' ј.п. Стара Пазова 

– Конкурсна документација за јавну набавку добара у отвореном поступку  

Стр. 55 oд 66 
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30.  КАПА  БЕЗ  ШИРИТА  ОД  ПОЛИПРОПИЛЕНА (редни број 30. 

у обрасцу понуде) 

 Захтеви постављени према стандарду     EN 471 или одговарајући 

Захтеви постављени према условима  АСТМ 1671 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 
 
- Доказ: Декларација 
произвођача  

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

  Намена: 

 Заштита при раду са азбестом, хемикалијама и честицама прашине  
. 

 

 

    Карактеристике: 

 

Капа без ширита од полипропилена 16 гр/м² , величина универзална       

 



 Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' ј.п. Стара Пазова 

– Конкурсна документација за јавну набавку добара у отвореном поступку  

Стр. 56 oд 66 
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31.  РУКАВИЦЕ ОД  ПОЛИЕТИЛЕНА (редни број 31. у обрасцу 

понуде) 

 Захтеви постављени према стандарду     EN 471 или одговарајући 

Захтеви постављени према условима  АСТМ 1671 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 
 
- Доказ: Декларација 
произвођача  

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Намена: 

 Заштита при раду са азбестом, хемикалијама и честицама прашине  
. 

 

 

    Карактеристике: 

 

Рукавице од полиетилена неталкиране. 

 Стандард ЕN 374 



 Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' ј.п. Стара Пазова 

– Конкурсна документација за јавну набавку добара у отвореном поступку  

Стр. 57 oд 66 
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    32.  ВОДОНЕПРОПУСНЕ  ПАНТАЛОНЕ  ВИСОКЕ  ВИДЉИВОСТИ 

(редни број 32. у обрасцу понуде) 

 Захтеви постављени према стандарду     EN 471 или одговарајући 

Захтеви постављени према условима  АСТМ 1671 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 
 
- Доказ: Декларација 
произвођача  

 
     

 

 

 

  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  

 

 

 



 Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' ј.п. Стара Пазова 

– Конкурсна документација за јавну набавку добара у отвореном поступку  

Стр. 58 oд 66 

 

 

 

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  

Документација 

33.  ЈАКНА ВОДОНЕПРОПУСНА  ПАРОПРОПУСНА 

PVC/ПОЛИЕСТЕР (редни број 33. у обрасцу понуде) 

 Захтеви постављени према стандарду     EN 471 или одговарајући 

Захтеви постављени према условима  АСТМ 1671 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 
 
- Доказ: Декларација 
произвођача  

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лице јакне израђено од материјала тегет плаве боје 

- Сировински састав: ПВЦ/ полиестера,. Наличје лица јакне: клима мембрана 

- Равног је кроја, дужине до испод бокова,са капуљачом 

-Затвара се пластичним рајсфершлусом по целој дужини до врха крагне који је 

покривен лајсном 

- Крагна је висока са отвором на задњој страни у којој се може сложити 

капуљача 

-Ранглан рукави 
-На доњем предњем делу нашивена два џепа са покривеном патном 

- На горњем предњем делу нашивена два џепа са покривеном патном 

-Уз јакну иде уложак који се фиксира за јакну рајсфершлусом,дугмадима или 

дрикерима 

-Уложак је израђен од обострано штепане поставе.боја улошка је небитна,а 

пуњен је кофлином са блокадом 

-На леђном делу лица јакне штампа се лого наручиоца димензија 180x70 мм( дат 

у прилогу) као и на левом горњем џепу димензија 90х35 мм. 

 

 

 

   

 

 



 Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' ј.п. Стара Пазова 

– Конкурсна документација за јавну набавку добара у отвореном поступку  

Стр. 59 oд 66 

 

 

 



 Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' ј.п. Стара Пазова 

– Конкурсна документација за јавну набавку добара у отвореном поступку  

Стр. 60 oд 66 

 

8. Средства финансијског обезбеђења 

Као средство финансијског обезбеђења  за озбиљност  понуде , понуђачи су дужни да уз понуду 

доставе: 

1. МЕНИЦУ  (оверену и потписану) 

2. ПОТВРДУ О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ 

3. MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  (попуњено , потписано и печатом оверено) 

4. КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА  

У поступцима јавних набавки које спроводи јавно предузеће „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова  од свих 

понуђача захтева се да уз понуду доставе и средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде,  а 

само од изабраног понуђача приликом потписивања уговора  мора  се, приликом потписивања уговора 

обавезно захтевати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

 

Понуђач је обавезан да достави средство финансијског обезбеђења (меницу са потврдом о регистрацији, 

менично овлашћење и копијом картона депонованих потписа) за озбиљност понуде, плативу на први 

позив без приговора, у износу од 10% од вредности  понуде, са роком важности који мора бити најмање 

три дана дужи од дана истека важности  понуде, односно најмање 63 дана од датума отварања понуда. 

Меницу за озбиљност понуде Наручилац („Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова  ) ће наплатити у целости у случају 

да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или као овлашћени члан групе понуђача:  

• повуче своју понуду пре датума истека рока важности гаранције, без сагласности Наручиоца 

• одбије да потпише уговор, сходно условима из понуде 

• није успео или је одбио да достави тражена средства финансијског обезбеђења (менице) за добро 

извршење посла. 

Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу даном достављања менице за добро извршење 

посла. 

                                  ПРАВИЛНО ОВЕРЕНА И ПОТПИСАНА МЕНИЦА 

 

 

 

 



 Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' ј.п. Стара Пазова 

– Конкурсна документација за јавну набавку добара у отвореном поступку  

Стр. 61 oд 66 

 

Пун назив Дужника – Понуђача ____________________________________________________ 

Матични број,  _______________ 

ПИБ 
1
______________________ 

Дел бр.__________                                                

Датум:_________.2013. 

 

СВИМ СВОЈИМ БАНКАМА 

 

 На основу Закона о меници ( „Сл. лист ФНРЈ“, бр.104/46 и 15/58; „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 

54/70 и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке  1.,2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 

коришћења јединствених инструмената платног промета,  

___________________________________________________________________  

(навести пун назив понуђача) 

                                                                                   

( у даљем тексту: Дужник), а ради реализације обавеза насталих по основу учешћа у поступку јавне 

набавке бр. 189/2013 од  11.09.2013. године, коју спроводи „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова  као 

НАРУЧИЛАЦ, дана               2013. године издајемо  

 

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е  –  М Е Н И Ч Н О    П И С М О  

 

1. Овлашћујемо „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова  , да може извршити попуну бланко потписане соло 

менице следећих идентификационих ознака :  

 ___  /___ /  ;  ___/ ___ / ___/ ___/ ___/ ___/ ___/,  

(словна )          (    н   у   м   е   р   и   ч   к  а   ) 

 

до укупног износа од .......................................................... динара (словима: 

................................................................................................................................................. динара), на име 

гаранције за озбиљност понуде у поступку јавне набавке бр. 7/13 од  28.10.2013. године, који 

спроводи „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова  као НАРУЧИЛАЦ, за набавку: личне заштитне опреме  

___________________________________________________________  у складу са јавним позивом и 

конкурсном документацијом, у следећим случајевима: 

(а)    Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача 

у формулару понуде (Образац бр.3 конкурсне документације) 

(б)  Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења : (а) 

не потпише или одбије да потпише формулар уговора или (б) не обезбеди или одбије да достави 

финансијску гаранцију за добро извршење посла.  

2. Овлашћујемо Повериоца да иницира наплату попуњених меница са клаузулом без протеста, 

безусловно и неопозиво, без трошкова, вансудски,  издавањем налога за наплату на терет свих  наших 

рачуна код пословних банака у корист Повериоца. 

3. Овлашћујемо пословне банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих 

наших рачуна као и да налоге за наплату из тачке 2. овог овлашћења заведу у редослед чекања у 

                                                           
1
 Сви ови подаци треба да су садржани на меморандуму, ако их нема морају да се посебно наведу. Овлашћење 

треба да се  напише на  меморандуму и да буде заведено у деловодну књигу понуђача. 
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случају да на нашим рачунима уопште нема средстава или нема довољно средстава, због поштовања 

приоритета у наплати са рачуна. 

4. Менице које смо предали Повериоцу су важеће и признајемо их за своје и у случају да пре њихове 

реализације дође до промене лица овлашћеног за заступање или промене лица овлашћених за 

располагање средствима са рачуна Дужника, као и у случају наступања статусних промена код 

Дужника и других промена од значаја за правни промет. 

5. Изјављујемо да се одричемо права на повлачење или опозив овог овлашћења, права на повлачење и 

отказивање налога за наплату, права на стављање приговора по основу обавеза из јавног позива и 

конкурсне документације . 

6. У случају спора по овом овлашћењу надлежан је Привредни суд у Сремској Митровици. 

 

       ЗА  ДУЖНИКА 

      Овлашћено лице                                            

                                                                                            Печат 
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9. Образац трошкова припреме понуде 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припреме понуде, на 

обрасцу у слободној форми који ће приказивати трошкове израде узорака и трошкове прибављања 

средства обезбеђења. Образац мора бити потписан и оверен од стране понуђача. 

Ред.бр. Врста трошка Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-ом 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

УКУПНО:   

   

                                                                                          ПОНУЂАЧ 

                                                                                                          ______________________________ 

                                                                                                          ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                             печат                                      ____________________________ 

 

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 

трошкова припремања понуде.Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 

може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога 

који су на страни наручиоца,наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или 

модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

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

*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013)обавезни 

елемент конкурсне документације. 

 

НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО. 
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10. Изјава о независној понуди 

  

ЈАВНА НАБАВКА БР.  7/13 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________ 

СЕДИШТЕ: ___________________________________ 

БРОЈ: ___________ 

ДАТУМ: _________ 

 

Изјава о независној понуди  

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам понуду поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                              ПОНУЂАЧ 

                                                                                                          ____________________________ 

                                                                                                          ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                             печат                                    ____________________________ 
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               11. Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. став 2. ЗЈН-а 

                     (Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа) 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 7/13 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ____________________________ 

СЕДИШТЕ: _____________________________________ 

БРОЈ: _______________ 

ДАТУМ: _____________ 

 

Изјава 

о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа  

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам поштовао обавезе које 

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

животне средине. 

 

 

                                                                                              ПОНУЋАЧ 

                                                                              ____________________________ 

                                                                              ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                  печат                    _____________________________ 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе пшонуђача и оверена печатом. 
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            12. Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. став 2. ЗЈН-а 

                  (Изјава у вези коришћења патената и права интелектуалне својине) 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 7/13 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ____________________________ 

СЕДИШТЕ: _____________________________________ 

БРОЈ: _______________ 

ДАТУМ: _____________ 

 

Изјава 

у вези коришћења патената и права интелектуалне својине 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сносим накнаду за 

коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 

трећих лица. 

 

                                                                                              ПОНУЋАЧ 

                                                                              ____________________________ 

                                                                              ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                  печат                    _____________________________ 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе пшонуђача и оверена печатом. 

 

 


