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 На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС,” бр. 

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

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке број 729 од 06.03.2018.године и Решења о  

образовању комисије за јавну набавку МНД 4/2018, број Решења 729/1 припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности – Набавка добара за потребе службе заштите 

(обликована по партијама) 

ЈН бр. МНД 4/2018  

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 

III Техничка документација  

 

 

IV 

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

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

и Обрасци 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду  

VI Образац понуде 

VII Модел уговора 

VIII Образац трошкова припреме понуде 

IX Образац изјаве о независној понуди 

X Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.став 2.  

Закона 

XI Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. и 76. 

Закона (Изјава Понуђача) 

XII Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. и 76. 

Закона (Изјава Подизвођача) 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈП ''Водовод'' Врање  

Адреса: Врање, ул. Београдска бр. 63   

Интернет страница: www.vodovodvranje.rs 

  

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке велике 

вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број МНД 4/2018 је набавка добара – Набавка добара за потребе 

службе заштите која је обликована по пратијама и то: 

Партија 1. Заштитна одећа 

Партија 2. Заштитна обућа 

Партија 3. Остала средства за заштиту 

 

4. Јавна набавка није резервисана. 

 

5. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Марко Јовић, Александар Станковић 

Е-mail: marko.jovic@vodovodvranje.rs,  

Број телфона: 017/421-601, 064/8198687 

Број факса: 017/404-666 

 

6. Понуда са комплетном документацијом подноси се у затвореној и запечаћеној 

коверти на адресу: ЈП ''ВОДОВОД'' ВРАЊЕ, 17500 Врање, Београдска 63, са обавезном 

назнаком на лицу коверте ''Не отварати – понуда за поступак јавне набавке мале 

вредности број МНД 4/2018 набавка добара – Набавка добара за потребе службе 

заштите, Партија______________(број и назив партије)''. На полеђини запечаћене 

коверте навести назив, адресу и број телефона понуђача. 

Рок за подношење понуда je 8 дана од дана објављивања Позива и Конкурсне 

документације на Порталу јавних набавки. Благовременом ће се сматрати понудa која 

стигне на адресу Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 09:00 

часова, односно 26.03.2018. године. 

Јавно отварање благовремених понуда Комисија ће извршити последњег дана за 

подношење понуде, односно 26.03.2018. године у просторијама ЈП ''ВОДОВОД'' 

ВРАЊЕ, 17500 Врање, Београдска 63 са почетком у 10:00 часова. Представник 

понуђача, изузев директора, који присуствује јавном отварању понуда прилаже писмено 

овлашћење издато и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. МНД 4/2018 је набавка добара – Набавка добара за потребе 

службе заштите, која је обликована по пратијама и то: 

 

Партија 1. Заштитна одећа 

Партија 2. Заштитна обућа 

Партија 3. Остала средства за заштиту 

 

 

Називи и ознаке из Општег речника набавки су:  

- Радна одећа – 18110000 

- Обућа – 18800000 

- Посебна одећа и прибор - 18400000 

 

 

2. Партије 
Јавна набавка је обликована по партијама: 

 

Партија 1. Заштитна одећа 

Партија 2. Заштитна обућа 

Партија 3. Остала средства за заштиту 
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III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 

 

Партија 1. Заштитна одећа 

 

рб назив / карактеристике јм кол. цена износ 

1 Радно одело летње      ком 130     

  

 

 

Радно одело летње типа Пилот, се састоји од блузе и панталона са 

трегерима и израђено је од тканине 50% полиестер, 50% памук, 

тежине 230 +- 5% г/м², водоодбојне према СРПС ЕН ИСО 4920 мин. 

оцена 4, pH вредности 7,4, тегет боје. Преплетај Кепер 3/1. 

Блуза се затвара расјфешлусом, са 2 нашивеnа грудна џепа на 

расјфешлус и два коса лајсна џепа у појасу. Панталоне су са 

пластроном и трегерима, на пластрону је нашивен џеп са 

расјфешлусом, испод појаса се налазе два усечена џепа, са задње 

стране један нашивени џеп. Радно одело је усаглашено са СРПС ЕН 

ИСО 13688:2015. На ногавицама уградити гајку за регулисање 

ширине ногавице.  

Доставити: Извештаје лабораторије о испитивању тражених 

карактеристика материјала. Декларацију о усаглашености и 

Упутство за употребу и одржавање издаје произвођач. 

Достављање готовог производа на увид. 

         

            

2 Капа ком 70     

  

Капа-качкет израђен од тканине 50% полиестер, 50% памук, са 

рипицама за вентилацију и траком с металном копчом ради 

регулисања обима. Боја: тамно плава.                                                            

Доставити: лабораториске извештаје за материјал. Декларацију о 

усклађености и Упутство за употребу и одржавање издаје 

произвођач. Достављање готовог производа на увид. 

         

            

3 Киселоотпорна кецеља     ком 3     

  

ПВЦ кецеља отпорна на дејство киселина и база. Задовољава 

стандард СРПС ЕН 14605.                                                             

Доставити: Лабораторијски извештај о испитивању, Декларацију 

о усклађености и Упутство за употребу и одржавање издаје 

произвођач. Достављање готовог производа на увид. 

         

            

4 Радни мантил бели    ком 14     

  

Радни мантил мушки/женски од кепера 100% памук, Тканина 

тежине 220 г/м² +/- 5% , Кепер-преплетај 3/1, финоћа предива у 

текс.: основа 29.4 x1 потка 29.4 x1.   

Доставити: Извештај лабораторије о испитивању тражених 

карактеристика материјала, Декларацију и Упутство за употребу 

и одржавање издаје произвођач. Достављање готовог производа на 

увид. 
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5 Прслук рефлектујући      ком 80     

  

Прслук од флуоресцентне 100% полиестер тканине мин. тежине 120 

г/м², са рефлектујућим тракама ширине 5 цм. Задовољава стандард 

СРПС ЕН 471.                                                                                    

Доставити: Извештај лабораторије о испитивању тражених 

карактеристика материјала, Декларацију о усклађености и 

Упутство за употребу и одржавање издаје произвођач. 

Достављање готовог производа на увид. 

         

            

6 Зимска јакна    ком 100     

  

Водонепропусна јакна, са мрежастом поставом и термо улошком од 

полара који се рајсфешлусом спаја с јакном и по потреби може 

скинути. Јакна има капуљачу. Боја јакне је плава или у комбинацији 

са тамнијом (тегет или црном) бојом, боја уметка тегет плаве боје. 

Основна тканина је 100% полиестер, са ПУ наносом, тежине  170 

г/м² (+/- 5%) водоодбојна и водонепропустљива. Уметак је од 

полара 100% полиестер, тежине минимум 220 г/м² (+/- 5%). На 

подјакни са унутрашње страте ушивен "појас" од синтетичке 

поставе. Доња ивица појаса је слободна и завршава се са 

еластичном траком. Крајеви појаса се завршавају памучно-

синтетичком тканином, слободни су и међусобно се копчају помочу 

три обична дрикера. Појас служи за притезање јакне уз тело 

корисника ради додатне заштите од продора ветра ка телу. Кесе 

џепа на јакни и пјас на подјакни се раде од тканине 100% полиамид, 

преплетај Кепер 2/2, површинске масе 85г/м2 +/- 5%, финоћа 

предива у основи и потки је 110 dtex.                                                                                

Доставити: Извештај лабораторије о испитивању тражених 

карактеристика материјала. Декларацију о усклађености и 

Упутство за употребу и одржавање издаје произвођач. 

Достављање готовог производа на увид. 

         

            

7 Мајица кратких рукава ком 130     

  

Памучна мајица равног кроја са округлином и еластичним рендером 

у вратном делу. Израђена је од 100% памучне плетенине тежине 

160 г/м² (+/- 5%). Боја: тамно плава.                                                                                         

Доставити: Извештај лабораторије о испитивању тражених 

карактеристика материјала, Декларацију о усклађености и 

Упутство за употребу и одржавање издаје произвођач. 

Достављање готовог производа на увид.         

            

  Непромочиво радно одело  ком 30     
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Радно одело непромочиво се састоји од блузе и панталона са 

трегерима, тежине 230 +- 5% г/м², водоодбојне према СРПС ЕН 

ИСО 4920 мин. оцена 4, pH вредности 7,4, тегет боје. 

Блуза се затвара расјфешлусом, са 2 нашивеnа грудна џепа на 

расјфешлус и два коса лајсна џепа у појасу. Панталоне су са 

пластроном и трегерима, на пластрону је нашивен џеп са 

расјфешлусом, испод појаса се налазе два усечена џепа, са задње 

стране један нашивени џеп. Радно одело је усаглашено са СРПС ЕН 

ИСО 13688:2015. На ногавицама уградити гајку за регулисање 

ширине ногавице.  

Доставити: Извештаје лабораторије о испитивању тражених 

карактеристика материјала. Декларацију о усаглашености и 

Упутство за употребу и одржавање издаје произвођач. 

Достављање готовог производа на увид. 

 

         

 
 

Модели за јавну набавку се достављају без знака ЈП "Водовод" Врање (лого), с тим што ће 

изабрани добављач добити идејно решење знака предузећа за јакне, радна одело и мајице. 

 

 

Партија 2. Заштитна обућа 

 

рб назив / карактеристике јм кол. цена износ 

1 Заштитне ципеле дубоке     пар 120     

  

 

Лице од природне црне говеђе коже, дебљине 1.8 до 2 

мм, водоодбојне мин. 60 минута према ЕН ИСО 20344, 

повећане отпорности на превијање (изнад 50.000 

циклуса према СРПС ЕН ИСО 5402-1); ђон је двослојни 

ПУ, отпоран на течна горива (према СРПС ИСО 1817), 

и отпоран на савијање (према СРПС ЕН ИСО 20344); 

језик је постављен и затворене форме; уложна табаница 

је одстрањива, на ПУ основи; постава је текстил - филц  

и синтетичка плетенина која је у петном делу ојачана 

природном кожом ради веће отпорности на хабање, 

повишена крагна од вештачке коже постављена 

сунђером ради веће удобности. Стандард: СРПС ЕН 

ИСО 20347.                                     

Доставити: Лабораторијски извештај о испитивању 

тражених карактеристика, Сертификат о прегледу 

типа, Декларацију о усаглашености и Упутство. 

 

         

            

            

2 Заштитне ципеле дубоке са заштитном капом     пар 2     
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Лице од природне црне говеђе коже, дебљине 1.8 до 2 

мм, водоодбојне мин. 60 минута према ЕН ИСО 20344, 

повећане отпорности на превијање (изнад 50.000 

циклуса према СРПС ЕН ИСО 5402-1); ђон је двослојни 

ПУ, отпоран на течна горива (према СРПС ИСО 1817), 

и отпоран на савијање (према СРПС ЕН ИСО 20344); 

језик је постављен и затворене форме; уложна табаница 

је одстрањива, на ПУ основи; постава је текстил - филц  

и синтетичка плетенина која је у петном делу ојачана 

природном кожом ради веће отпорности на хабање, 

повишена крагна од вештачке коже постављена 

сунђером ради веће удобности.Ципеле имају заштитну 

(челичну) капу, отпорности на удар 200 Ј и на сабијање 

веће од 15 кН.  Стандард: СРПС ЕН ИСО 20345. Ниво 

заштите С1: 

Доставити: Лабораторијски извештај о испитивању 

тражених карактеристика, Сертификат о прегледу 

типа, Декларацију о усаглашености и Упутство. 

        

            

3 Гумене чизме      пар 80     

  

Чизме су израђене од гуме са поставом (подлогом) која је 

100% памучна тканина. Са задње стране, од пете до врха 

саре, чизме имају ојачање у виду зелене и сл. траке. Висина 

горњег дела чизама је мин. 300 мм. Коефицијент отпорности 

на проклизавање према СРПС ЕН ИСО 13287 је мин. 0,3.  

Чизме одговарају захтевима стандарда СРПС ЕН ИСО 20347.                                                                                  

Доставити: Лабораторијски извештај о испитивању 

тражених карактеристика, Декларацију о усаглашености и 

Упутство. 

        

            

4 Електроизолационе чизме       пар 4     

  

Дуге електроизолационе (диелектричне) чизме, са 

отпорношћу од 35 кВ на ђону и 20 кВ на целој чизми. Ђон је 

израђен од вулканизиране гуме, отпоран на уља, масти, 

раствараче, хемикалије, има одлична противклизна својства и 

шок-апсорбер у пети.  У складу са СРПС ЕН 50321 и СРПС 

ЕН 20345.                                                                                    

Доставити: Сертификат о прегледу типа, Декларацију о 

усаглашености, Технички лист произвођача и Упутство.         

            

5 Кломпе кожне - Relax  пар 15     

  

Лице кломпи је од природне коже са перфорацијама 

(рупицама) . Величине 36-41 (женске).   

Доставити: Лабораторијски извештај о испитивању 

тражених карактеристика, Декларацију о усаглашености и 

Упутство.         

            

6 Рибарске чизме     пар 2     
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Гумене чизме, са гуменим наставком, дуге до појаса, са 

тракама за качење на каиш у појасу, зелене боје.                                                             

Доставити: Лабораторијски извештај о испитивању, 

Декларацију о усаглашености и Упутство. 
        

            

8 Ципеле за асфалтере дубоке     пар 10     

  

Дубоке ципеле од црне водоодбојне коже. Ђон је направљен 

од комбинације ПУ/нитрл, противклизан, са шок-апсорбером, 

отпоран на абразију, угљоводонике и температуре до 300 

степени (контакт до 1 мин.) и 100 степени у трајању од 8 

сати. Ђон је раван како би се избегло остављање трагова на 

асфалту у лакше чишћење. Ципеле имају неметалну 

заштитну капу и неметални заштитни лист. Задовољава 

СРПС ЕН ИСО 20345, категорије HRO HI.                             

Доставити: Сертификат о прегледу типа, Декларацију о 

усаглашености, Технички лист произвођача и Упутство.         

 

 

 

 

 

Партија 3. Остала средства за заштиту 

рб назив / карактеристике јм кол. цена износ 

1 Рукавице кожне са 5 прстију     пар 40     

  

Pукавице од говеђе коже светле боје на длану и надланици, са 

меким памучним или филцаним уметком ради веће удобности 

и упијање зноја. Дебљина коже 1,4 - 1,6 мм.  СРПС ЕН 388.                                 

Доставити: Лабораторијски извештај о испитивању 

тражених карактеристика, Сертификат о прегледу типа, 

Декларацију о усаглашености и Упутство. 

        

            

2 Рукавице типа „Бест“ или еквивалентно     пар 150     

  

Мочене у природни латекс (прсти, длан и део надланице) на 

подлози која мора бити 100% памук ради пријатности 

приликом ношења и са повећаном могућношћу апсорпције 

зноја, дебљине 1,2 - 1,7 мм, типа „Бест“ или еквивалентно. 

СРПС ЕН 388.                                       

Доставити: Лабораторијски извештај о испитивању 

тражених карактеристика, Сертификат о прегледу типа, 

Декларацију о усаглашености и Упутство.         

            

3 Рукавице типа „Софрат“ ПВЦ дуге или еквивалентно    пар 100     
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ПВЦ рукавице на памучној основи, отпорне на воду, 

уља, нафтне деривате и раствараче. Дужине мин. 350 мм, 

дебљине мин. 1 мм. Задовољавају стандард СРПС ЕН 

388.                            

Доставити: Лабораторијски извештај о испитивању 

тражених карактеристика, Сертификат о прегледу 

типа, Декларацију о усаглашености и Упутство. 

        

            

4 Рукавице заштитне електроизолационе    пар 10     

  

Заштитне електроизолационе рукавице од латекса, класе 

2.Задовољавају стандард ЕН 60903 + АЦ2.                                                  

Доставити: Сертификат о прегледу типа, Декларацију о 

усаглашености и Упутство.         

            

5 Рукавице заштитне за рад с киселинама    пар 12     

  

ПВЦ/Nитрил дуге рукавице отпорне на киселине, 

противклизни длан, дужине 35 цм.  СРПС ЕН 388, СРПС ЕН 

374.                                                 

Доставити: Сертификат о прегледу типа, Декларацију о 

усаглашености и Упутство.         

            

6 Рукавице заштитне са рукавом за канализаторе   пар 30     

  

ПВЦ/Nитрил дуге рукавице отпорне на киселине, 

противклизни длан, са ПВЦ наставком дужине 60 цм.  СРПС 

ЕН 388, СРПС ЕН 374.                   

Доставити: Сертификат о прегледу типа, Декларацију о 

усаглашености и Упутство.         

            

7 Маска за цело лице са филтером типа Б   ком 10     

  

Маска од силиконске безмирисне и антиалергијске гуме, са 

поликарбонатним бистрим визиром са широким видим пољем, 

са штелујућим гумама и качењем у пет тачака, предвиђена за 

коришћење са једним филтером. Маска се испоручује у 

комлету са филтером типа АБ2. Стандарди: СРПС ЕН 136. 

СРПС ЕН 14387.                                      

Доставити: Сертификате о прегледу типа, Декларације о 

усаглешености и Упутства.         

            

8 Маска за цело лице са филтером типа А   ком 10     

  

Маска од силиконске безмирисне и антиалергијске гуме, са 

поликарбонатним бистрим визиром са широким видим пољем, 

са штелујућим гумама и качењем у пет тачака, предвиђена за 

коришћење са једним филтером. Маска се испоручује у 

комлету са филтером типа А2. Стандарди: СРПС ЕН 136. 

СРПС ЕН 14387.                                        

Доставити: Сертификате о прегледу типа, Декларације о 

усаглешености и Упутства.         

            

9 Филтер за хлор         ком 10     
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Комбиновани филтер типа АБЕК2П3 за са навојем за маску за 

цело лице. Стандард:  СРПС ЕН 14387.                                               

Доставити: Сертификат о прегледу типа, Декларацију о 

усаглешености и Упутство.         

            

10 Заштитно уже за спасавање   ком 5     

  

Полиамидно статичко уже дужине 10м, фи 12 мм, са жабицама 

с пластичним ојачаљима на крајевима.                                                              

Доставити: Декларацију о усаглашености и Упутство.                                                                                           

            

11 Заштитне наочаре      ком 15     

  

Заштитне наочаре са бистрим поликарбонатним стаклима, са 

штелујућим ручицама. Задовољавају стандард СРПС ЕН 166, 

оптичка класа 1.                                                                                                                    

Доставити: Сертификат о прегледу типа, Декларацију о 

ускаглашености, Технички лист произвођача и Упутство.                                                                                                     

            

12 Зидна апотека ком 2     

  

метални ормарић са комплетним санитетским садржајем до 20 

људи (по Правилнику, Сл. гласник 3/2011)         

13 Антифони ком 20     
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

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

ТИХ УСЛОВА 

 

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

ЗАКОНА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 

дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

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

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

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

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му 

није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

 

  1.1 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 

80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 

1) до 4) Закона  

 

  1.2 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 



 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

     Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

   1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за    

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. 

     2.Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим 

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

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

преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 

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

кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 

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

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

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

неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 

више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и 

физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

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

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

кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  
    4.Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 

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

потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
      5. Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац 

изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде 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.  
Понуђач уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре у складу са чл. 14. 

чл. 15. став 1 и чл. 16 Закона о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре ( ''СЛ. 

гласник РС'' бр. 99/2011 )и у складу са чл. 78 ст 4 Закона о јавним набавкама ( ''Сл. гласник РС'' 

бр. 124/12 ) није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из 

чл. 75 став 1 тачка 1) до 4) овог закона. 

У том случају понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику ( 

Решење АПР о упису у регистар понуђача ) 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из 



 

 

члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из 

члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача.   

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 

чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 

достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4) Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 

регистре. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач је у обавези да 

доставља и копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим 

се уређује електронски документ. 

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

уместо доказа, приложити у оригиналу своју писану изјаву, дату под пуном кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе.  

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

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

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

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

је документује на прописани начин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

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

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

први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

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

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

Понуду доставити на адресу: ЈП ''ВОДОВОД'' ВРАЊЕ, 17500 ВРАЊЕ, Београдска 63, са 

назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара за потребе службе заштите, –  у поступку 

јавне набавке мале вредности - Набавка добара за потребе службе заштите, бр. МНД 

4/2018 Партија_________ (навести број и назив партије) - НЕ ОТВАРАТИ”. Рок за 

подношење понуда je 8 дана од дана објављивања Позива и Конкурсне документације на 

Порталу јавних набавки. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, односно до 26.03.2018. године до 

09:00 часова.    

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 

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

понуде.  

У складу са чланом 89. став 3. Наручилац не дозвољава подношење електронске понуде. 

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

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

неблаговременом. 

 

Понуда мора да садржи: 

-         Уредно попуњену, потписану и оверену Техничку документацију; 

-         Уредно попуњен, потписан и оверен Образац понуде; 

-         Уредно попуњен, потписан и оверен модел уговора; 

-         Уредно попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде; 

-         Уредно попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о независној понуди; 

-      Уредно попуњен, потписан и оверен Образац изјаве у складу са чланом 75. став 

2. Закона о јавним набавкама; 

 

 

 

 

 



 

 

Предмет јавне набакве подељен је на партије и то: 

Партија 1. Заштитна обућа 

Партија 2. Заштитна одећа 

Партија 3. Остала средства за заштиту 

 

Понуђач може дати понуду за само једну партију, као и све партије, при чему је обавезан 

да јасно назначи да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на поједине 

партије. У случају да понуђач да понуду за једну или све партије, она мора бити поднета 

тако да се може оцењивати за сваку партију засебно. 

Свака партија може бити предмет посебног уговора. Партије су недељиве, 

понуђач мора понудити све ставке појединачне партије, као и целокупне тражене 

количине. Парцијалне понуде дате за поједине ставке у оквиру једне партије или за 

делимичне количине, биће искључене из разматрања и одбијене као неприхватљиве 

(неодговарајуће). 

Уговори ће бити додељивани по појединачним партијама, односно уколико се утврди да 

је најповољнију понуду за све три партије или две партије дао један понуђач, са таквим 

понуђачем ће се закључити уговор који ће обухватити све партије, односно партије за које 

је дата најповољнија понуда. 

 

 

2.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

3. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

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

на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Фонд за капитална 

улагања АП Војводине, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара –  Набавка добара за потребе службе заштите 

ЈН бр. МНД 4/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара –  Набавка добара за потребе службе заштите 

ЈН бр. МНД 4/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

 „Опозив понуде за јавну набавку добара - Набавка добара за потребе службе заштите 

ЈН бр. МНД 4/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –  Набавка добара за потребе службе 

заштите ЈН бр. МНД 4/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

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

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

понуду. 

 

 

 



 

 

4. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 

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

подизвођачем. 

 

5. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

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

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

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

ће извршити преко подизвођача.  

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

извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

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

набавци.  

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

наведени у поглављу IV одељак 2. конкурсне документације, у складу са упутством како 

се доказује испуњеност услова (Изјава поглављу IV одељак 4. конкурсне документације) 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

6. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

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

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

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 

Закона и то податке о:  

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV одељак 2. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац изјаве у поглављу IV одељак 3. конкурсне документације). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  



 

 

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

заједничку понуду у име задругара. 

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

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

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

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

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

Рок плаћања је 45 дана по испостављеном рачуну, а након испоруке добара који су 

предмет ове јавне набавке у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012). 

Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача. 

 

7.2. Захтеви у погледу испоруке добара и рок 

Испорука добара је сукцесивна,по захтеву понуђача. 

 

7.3. Захтев у погледу места испоруке добара 

Место (испоруке) – фактичка адреса наручиоца: 

ЈП ''ВОДОВОД'' ВРАЊЕ – магацин на железничкој станици у Врању. 

 

7.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

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

од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

Рок извршења се изражава целим бројевима (1 дан,2 дана и сл.) Наручилац неће 

прихватити рок за испоруку изражен речима типа: одмах,од-до, и све такве понуде биће 

одбијене као неприхватљиве. 

7.5. Подаци о врсти,садржини,начину подешавања,висини и роковима финансијског 

обезбеђења. 

7.5.1. Финансијска гаранција за озбиљност понуде 

Наручилац не захтева ову врсту финансијског обезбеђења за конкретну јавну набавку. 

 

8. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 

У ПОНУДИ 

 

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

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се 

за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену је урачунато: цена предмета јавне набавке са свим пратећим и зависним 

трошковима као и испорука предмета јавне набавке. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

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

чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима.  



 

 

9. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 

ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

 

 

11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

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

''Водовод'' Врање, Београдска 63, Врање, електронске поште на e-mail: 

marko.jovic@vodovodvranje.rs или факсом на број 017/404-666 тражити од наручиоца 

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

пре истека рока за подношење понуде.  

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

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници.  

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр МНД 4/2018”. 

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

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

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

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

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

 

 

 



 

 

12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

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

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

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

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

одбити као неприхватљиву.  

 

13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена 

цена“. (за све три партије) 
 

14. КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ 

ЦЕНОМ  

 

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

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара.  

 

 

15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све 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.  (Образац изјаве из поглавља 

IV одељак 6). 

  

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

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

или пословно удружење у њихово име.  



 

 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-

mail: marko.jovic@vodovodvranje.rs, факсом на број 017/404-666 или препорученом 

пошиљком са повратницом. 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 обавештава све 

учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 

Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

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.  У том случају подношења захтева за заштиту 

права долази до застоја рока за подношење понуда. На достављање захтева за заштиту 

права сходно се примењују одредбе о начину достављања одлуке из члана 108. ст. 6. до 9. 

Закона. 

 

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

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 

дана од дана пријема одлуке.  

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

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

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 

пре истека тог рока.  

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

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

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

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

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона.  

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

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 
Понуда бр ______________ од __________________ за јавну набавку број МНД 4/2018 

набавка добара – Набавка добара за потребе службе заштите Партија 1. 

Понуда бр ______________ од __________________ за јавну набавку број МНД 4/2018 

набавка добара – Набавка добара за потребе службе заштите Партија 2. 

Понуда бр ______________ од __________________ за јавну набавку број МНД 4/2018 

набавка добара – Набавка добара за потребе службе заштите Партија 3. 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон:  

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 

 

 



 

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

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

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

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

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

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 

понуди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ набавка добара – Набавка заштитне одеће,обуће и 

осталих средстава за заштиту број МНД 4/2018 

 

5.1. ЗА ПАРТИЈУ 1. ЗАШТИТНУ ОДЕЋУ 

 

R.br. Naziv artikla j. mere količina cena ukupno 

            

1 Radno odelo letnje br. 52 kom 10     

2 Radno odelo letnje br. 54 kom 25     

3 Radno odelo letnje br. 56 kom 30     

4 Radno odelo letnje br. 58 kom 25   

5 Radno odelo letnje br. 60 kom 25   

6 Radno odelo letnje br. 62 kom 15   

32 Kapa kom 70   

34 Kiselootporna kecelja kom 3   

35 Radni beli mantil br. 50 kom 3   

36 Radni beli mantil br. 38 kom 4   

37 Radni beli mantil br. 42 kom 5   

38 Radni beli mantil br. 46 kom 2   

39 Prsluk reflektujući kom 80   

40 Zimska jakna br. 42 kom 2   

41 Zimska jakna br. 44 kom 1   

42 Zimska jakna br. 46 kom 3   

43 Zimska jakna br. 48 kom 4   

44 Zimska jakna br. 50 kom 12   

45 Zimska jakna br. 52 kom 25   

46 Zimska jakna br. 54 kom 33   

47 Zimska jakna br. 56 kom 14   

48 Zimska jakna br. 58 kom 3   

49 Zimska jakna br. 60 kom 3   

50 Majica kratkih rukava br. 42 kom 4   

51 Majica kratkih rukava br. 44 kom 2   

52 Majica kratkih rukava br. 46 kom 4   

53 Majica kratkih rukava br. 48 kom 10   

54 Majica kratkih rukava br. 50 kom 10   

55 Majica kratkih rukava br. 52 kom 40   

56 Majica kratkih rukava br. 54 kom 35   

57 Majica kratkih rukava br. 56 kom 15   

58 Majica kratkih rukava br. 58 kom 5   

59 Majica kratkih rukava br. 60 kom 5   

 Nepromočivo radno odelo br. 46 kom 6   

 Nepromočivo radno odelo br. 48 kom 6   



 

 

 Nepromočivo radno odelo br. 52 kom 6   

 Nepromočivo radno odelo br. 54 kom 6   

 Nepromočivo radno odelo br. 58 kom 6   

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок испоруке  

 

 

 

Рок важења понуде (не може бити краћи од 30 

дана) 

 

 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________                          ________________________________ 

 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.2. ЗА ПАРТИЈУ 2. ЗАШТИТНУ ОБУЋУ 
 

 

R.br. Naziv artikla j. mere količina cena ukupno 

1 Zaštitne cipele duboke br. 41 par 10     

2 Zaštitna obuća duboka br. 42  par 25     

3 Zaštitna obuća duboka br. 43 par 25     

4 Zaštitna obuća duboka br. 44 par 30   

5 Zaštitna obuća duboka br. 45 par 25   

6 Zaštitna obuća duboka br. 46 par 5   

12 
Zaštitne cipele duboke sa zaštitnom 

kapom br. 42 
par 1   

13 
Zaštitne cipele duboke sa zaštitnom 

kapom br. 45 
par 1   

14 Gumene čizme br. 42 par 15   

15 Gumene čizme br. 43 par 25   

16 Gumene čizme br. 44 par 25   

17 Gumene čizme br. 45 par 10   

18 Gumene čizme br. 46 par 5   

19 Elektroizolacione čizme br. 43 par 2   

20 Elektroizolacione čizme br. 44 par 2   

21 Klompe kožne Relax br. 38 par 4   

22 Klompe kožne Relax br. 40 par 3   

23 Klompe kožne Relax br. 35 par 1   

24 Klompe kožne Relax br. 37 par 1   

25 Klompe kožne Relax br. 41 par 3   

26 Klompe kožne Relax br. 39 par 2   

27 Klompe kožne Relax br. 43 par 1   

28 Ribarske čizme par 2   

29 Cipele za asfaltere duboke br. 42 par 2   

30 Cipele za asfaltere duboke br. 43 par 3   

31 Cipele za asfaltere duboke br. 44 par 3   

32 Cipele za asfaltere duboke br. 45 par 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок испоруке  

 

 

 

Рок важења понуде (не може бити краћи од 30 

дана) 

 

 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________                 ________________________________ 

 

 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.3. ЗА ПАРТИЈУ 3. OСТАЛА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ 

 

R.br. Naziv artikla j. mere količina cena ukupno 

            

1 Rukavice kožne sa 5 prstiju par 40     

2 Rukavice tipa ''BEST'' ili ekvivalentno par 150     

3 

Rukavice tipa ''SOFRAT'' PVC duge ili 

ekvivalent par 100     

4 Rukavice zaštitne elektroizolacione par 10   

5 Rukavice zaštitne za rad s kiselinama par 12   

6 Rukavice zaštitne sa rukavom za kanalizatore par 30   

7 Maska za celo lice sa filterom tipa ''B'' kom 10   

8 Maska za celo lice sa filterom tipa ''A'' kom 10   

9 Filter za hlor kom 10   

10 Zaštitno uže za spasavanje kom 5   

11 Zaštitne naočare kom 15   

12 Zidna apoteka kom 2   

13 Antifoni kom 20   

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок испоруке  

 

 

Рок важења понуде (не може бити краћи од 30 

дана) 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________                        ________________________________ 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

 



 

 

VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

MНД 4/2018 - Партија 1. Заштитна одећа 

 

Закључен дaна __________. године, у Врању, између следећих уговорних страна: 

1. ЈП ''Водовод'' Врање, Врање, Београдска 63, ПИБ: 100403773, матични број: 07226560, 

текући рачун број: 160-7383-43 код Банке ''Интеса'', које заступа генерални директор 

Горан Ђорђевић, дипл.ецц (у даљем тексту: Наручилац),  и 

 

2. Назив понуђача: ________________________________________ 

Седиште понуђача: ______________________________________ 

Број текућег рачуна и назив банке: _________________________ 

_______________________________________________________ 

ПИБ: __________________________________________________ 

Матични број:___________________________________________, кога заступа 

______________________ (у даљем тексту: Понуђач). 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог Уговора је набавка добара – Набавка заштитне одеће, обуће и осталих 

средстава за заштиту, MНД 4/2018 Добра за потребе службе заштите - Партија 1. 

Заштитна одећа, за потребе Наручиоца, (у даљем тексту: добара), у складу са Техничком 

документацијом Наручиоца која чини саставни део Конкурсне документације, као и 

понудом Понуђача број: ________ од _______. године, које чине саставни део овог 

Уговора. 

 

Члан 2. 

Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи ____________ динара, без 

обрачунатог ПДВ-а и утврђена је на основу понуде Понуђача број: ________ од 

_________. године. 

 

Цена из претходног става обухвата и испоруку добара, укључујући све пратеће и зависне 

трошкове изузев ПДВ-а. 

 

На утврђену вредност, уговара се порез на додату вредност, у складу са законом, што у 

моменту закључења овог Уговора укупно износи _______________ динара.  

 

У случају да у току реализације овог Уговора дође до измене пореских прописа који би 

утицали на укупну вредност предметних услуга сачиниће се анекс овог Уговора. 

 

Члан 3. 

Понуђач се обавезује да ће извршити испоруку добара, у року од ____________ 

календарских дана од закључења Уговора, на адресу Наручиоца (Београдска 63, као 

фактичкој адреси), те испоставити рачун за добра по цени као из Понуде Понуђача, број: 

________ од _________. године.  



 

 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да ће платити добра уплатом на текући рачун Продавца по 

испостављеном рачуну, у року од 45 дана од дана испоруке добара. 

Члан 5. 

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, Закона о јавним набавкама, као и других важећих прописа који 

регулишу ову материју. 

 

Члан 6. 

Евентуалне спорове из овог Уговора, уговорне стране решаваће споразумно, у супротном, 

уговара се надлежност Привредног суда у Лесковцу. 

Члан 7. 

Овај Уговор закључен је у 6 (шест) истоветних примерка, од којих свака уговорна 

задржава страна по 3 (три) примерка. 

 Члан 8. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

   ЗА ПОНУЂАЧА               ЗА НАРУЧИОЦА 

 

____________________                                                     _____________________ 

 

 

 

 НАПОМЕНА овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен 

са изабраним понуђачем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

MНД 4/2018 - Партија 2. Заштитна обућа 

 

 

Закључен дaна __________. године, у Врању, између следећих уговорних страна: 

1. ЈП ''Водовод'' Врање, Врање, Београдска 63, ПИБ: 100403773, матични број: 07226560, 

текући рачун број: 160-7383-43 код Банке ''Интеса'', које заступа генерални директор 

Горан Ђорђевић, дипл.ецц (у даљем тексту: Наручилац),  и 

 

2. Назив понуђача: ________________________________________ 

Седиште понуђача: ______________________________________ 

Број текућег рачуна и назив банке: _________________________ 

_______________________________________________________ 

ПИБ: __________________________________________________ 

Матични број:___________________________________________, кога заступа 

______________________ (у даљем тексту: Понуђач). 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог Уговора је набавка добара – Набавка заштитне одеће, обуће и осталих 

средстава за заштиту, MНД 4/2018 Добра за потребе службе заштите - Партија 2. 

Заштитна обућа, за потребе Наручиоца, (у даљем тексту: добара), у складу са Техничком 

документацијом Наручиоца која чини саставни део Конкурсне документације, као и 

понудом Понуђача број: ________ од _______. године, које чине саставни део овог 

Уговора. 

 

Члан 2. 

 

Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи ____________ динара, без 

обрачунатог ПДВ-а и утврђена је на основу понуде Понуђача број: ________ од 

_________. године. 

 

Цена из претходног става обухвата и испоруку добара, укључујући све пратеће и зависне 

трошкове изузев ПДВ-а. 

 

На утврђену вредност, уговара се порез на додату вредност, у складу са законом, што у 

моменту закључења овог Уговора укупно износи _______________ динара.  

 

У случају да у току реализације овог Уговора дође до измене пореских прописа који би 

утицали на укупну вредност предметних услуга сачиниће се анекс овог Уговора. 

 

Члан 3. 

Понуђач се обавезује да ће извршити испоруку добара, у року од ____________ 

календарских дана од закључења Уговора, на адресу Наручиоца (Београдска 63, као 

фактичкој адреси), те испоставити рачун за добра по цени као из Понуде Понуђача, број: 

________ од _________. године.  



 

 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да ће платити добра уплатом на текући рачун Продавца по 

испостављеном рачуну, у року од 45 дана од дана испоруке добара. 

Члан 5. 

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, Закона о јавним набавкама, као и других важећих прописа који 

регулишу ову материју. 

  

Члан 6. 

Евентуалне спорове из овог Уговора, уговорне стране решаваће споразумно, у супротном, 

уговара се надлежност Привредног суда у Лесковцу. 

Члан 7. 

Овај Уговор закључен је у 6 (шест) истоветних примерка, од којих свака уговорна 

задржава страна по 3 (три) примерка. 

 Члан 8. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

   ЗА ПОНУЂАЧА               ЗА НАРУЧИОЦА 

 

____________________                                                     _____________________ 

 

 

 

 НАПОМЕНА овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен 

са изабраним понуђачем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

MНД 4/2018 - Партија 3. Остала средства за заштиту 

 

 

Закључен дaна __________. године, у Врању, између следећих уговорних страна: 

1. ЈП ''Водовод'' Врање, Врање, Београдска 63, ПИБ: 100403773, матични број: 07226560, 

текући рачун број: 160-7383-43 код Банке ''Интеса'', које заступа генерални директор 

Горан Ђорђевић, дипл.ецц (у даљем тексту: Наручилац),  и 

 

2. Назив понуђача: ________________________________________ 

Седиште понуђача: ______________________________________ 

Број текућег рачуна и назив банке: _________________________ 

_______________________________________________________ 

ПИБ: __________________________________________________ 

Матични број:___________________________________________, кога заступа 

______________________ (у даљем тексту: Понуђач). 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог Уговора је набавка добара – Набавка заштитне одеће, обуће и осталих 

средстава за заштиту, MНД 4/2018 Добра за потребе службе заштите - Партија 3. 

Остала средства за заштиту, за потребе Наручиоца, (у даљем тексту: добара), у складу са 

Техничком документацијом Наручиоца која чини саставни део Конкурсне документације, 

као и понудом Понуђача број: ________ од _______. године, које чине саставни део овог 

Уговора. 

 

Члан 2. 

 

Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи ____________ динара, без 

обрачунатог ПДВ-а и утврђена је на основу понуде Понуђача број: ________ од 

_________. године. 

 

Цена из претходног става обухвата и испоруку добара, укључујући све пратеће и зависне 

трошкове изузев ПДВ-а. 

 

На утврђену вредност, уговара се порез на додату вредност, у складу са законом, што у 

моменту закључења овог Уговора укупно износи _______________ динара.  

 

У случају да у току реализације овог Уговора дође до измене пореских прописа који би 

утицали на укупну вредност предметних услуга сачиниће се анекс овог Уговора. 

 

Члан 3. 

Понуђач се обавезује да ће извршити испоруку добара, у року од ____________ 

календарских дана од закључења Уговора, на адресу Наручиоца (Београдска 63, као 

фактичкој адреси), те испоставити рачун за добра по цени као из Понуде Понуђача, број: 

________ од _________. године.  



 

 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да ће платити добра уплатом на текући рачун Продавца по 

испостављеном рачуну, у року од 45 дана од дана испоруке добара. 

Члан 5. 

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, Закона о јавним набавкама, као и других важећих прописа који 

регулишу ову материју. 

  

Члан 6. 

Евентуалне спорове из овог Уговора, уговорне стране решаваће споразумно, у супротном, 

уговара се надлежност Привредног суда у Лесковцу. 

Члан 7. 

Овај Уговор закључен је у 6 (шест) истоветних примерка, од којих свака уговорна 

задржава страна по 3 (три) примерка. 

 Члан 8. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

   ЗА ПОНУЂАЧА               ЗА НАРУЧИОЦА 

 

____________________                                                     _____________________ 

 

 

 

 НАПОМЕНА овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен 

са изабраним понуђачем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести 

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за 

јавну набавку добара – Добра за потребе службе заштите бр. ЈН  МНД 4/2018, како следи 

у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

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

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

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

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

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИЗНОЈ ПОНУДИ  

 

 

 

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

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности - Набавка добара - Добра за потребе службе 

заштите, бр. MНД 4/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 

да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 

негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТ 2 ЗАКОНА 

 

 

- На основу члана 75, Закона о јавним набавкама , 

понуђач__________________________________________________из 

______________даје  следећу  

 

 

 

И З Ј А В У 

 

- да су приликом израде понуде у складу са позивом из поступка јавне набавке бр. 

МНД 4/2018 – Добра за потребе службе заштите поштоване обавезе које 

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

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

снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

У ______________________                    М.П               Потпис  одговорног лица 

 

Датум__________________            ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕНАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  ______________________________________________________________ 

                                                   [навести назив понуђача]  

 

Да у поступку јавне набавке добара МНД 4/2018 су добра, Добра за потребе службе 

заштите. испуњавам све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то да: 

1. Је Понуђач  регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

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

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

или давања мита, кривично дело преваре; 

3. Је Понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

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

територији); 

4. Је Понуђач  поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да му није 

изречена мера забране обављања делатности. 

 

 

Место:_____________  

                                                           Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

- НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач___________________________________________________ 

                                              [ навести назив подизвођача] 

 

 у поступку јавне набавке _______________________________________ 

                                                   [навести предмет јавне набавке]  

испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

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

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

или давања мита, кривично дело преваре; 

Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

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

територији). 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  

 

 

 

 


