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На основу члана 39., 40. став 1, члана 40а став 2. тачка 1. и 61. Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник Републике Србије” број 124/12, 14/15 и број 68/15, у даљем тексту: 
Закон) и члана 6. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник 
Републике Србије” број 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке МНД 3/2019 

број 1976 од 29.05.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку МНД 
3/2019 број 1976/1 од 29.05.2019. године, припремељена је: 
 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара 

- ДОБРА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕ ЗАШТИТЕ  - 
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 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 

 

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

 Адреса: Београдска бр. 63 

 e-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs 

 Матични број: 07226560 

 ПИБ: 100403773 

 Интернет страница наручиоца: www.vodovodvranje.rs 

 

 

 2. Врста поступка јавне набавке 

 Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у 
 складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 

 

 3. Предмет јавне набавке 
 Предмет јавне набавке мале вредности су добра –Добра за потребе службе 
заштите. 

 Ознака из општег речника набавке:  
18110000 – Радна одећа 

18830000 – Заштитна обућа 

18140000 – Додаци уз радну одећу 

 

 

 4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума, по 
партијама. 
Оквирни споразум ће се закључити између наручиоца и три понуђача, за сваку 
партију посебно. 
Рок трајања оквирног споразума – једна година од дана обостраног потписивања. 
Уколико наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих понуда, 
наручилац може да закључи оквирни споразум са мањим бројем понуђача, 
односно и са једним сходно члану 40. Став 3. Закона.  

 

 

 5. Контакт  
 Лице за контакт: Марија Вукојичић Илић 

 е-маил: marija.vukojicic.ilic@vodovodvranje.rs; vodovodvranje@vodovodvranje.rs 

            Број факса: 017/404-666 

 

 

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време 
наручиоца од 7:00 – 15:00 часова. 
Сва документација која је послата после радног времена наручиоца телефаксом и 
електронском поштом сматраће се да је примљена првог наредног радног дана 
наручиоца. 
 

 

mailto:vodovodvranje@vodovodvranje.rs
http://www.vodovodvranje.rs/
mailto:maja.djordjevic@
mailto:vodovodvranje@vodovodvranje.rs
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

 

 Предмет јавне набавке 

 

 Предмет јавне набавке број МНД 3/2019 су добра: Добра за потребе службе 
заштите 

 

 Ознака из општег речника набавке:  
 18110000 – Радна одећа 

18830000 – Заштитна обућа 

18140000 – Додаци уз радну одећу 

 

 Врста оквирног споразума 
 

 Оквирни споразум се закључује са три понуђача на период од једне године, 

за сваку партију посебно.  

  У периоду трајања оквирног споразума Наручилац  закључује појединачне 
уговоре о јавној набавци при чему је обавезан да приликом избора најповољније 
понуде и доношења одлуке о додели појединачног уговора поступа у складу са 
чланом 40.  и чланом 40а, став 2. тач. 1. ЗЈН и условима дефинисаним у оквирном 
споразуму. 
  Поступак доделе појединачних уговора по оквирном споразуму, спроводи се 
према условима за доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ 
достављених понуда добављача, без поновног отварања конкуренције међу 
добављачима. 

 

 

Напомена: 
 

 Вредност оквирног споразума по партијама је: 
 

- Партија 1: Заштитна одећа ..................................... 1.700.000,00 РСД  
- Партија 2: Заштитна обућа ..................................... 1.000.000,00 РСД 

- Партија 3: Остала лична заштитна опрема ........... 300.000,00 РСД 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку бр. МНД 3/2019 – Добра за потребе службе заштите    5 

 

ОБРАЗАЦ 1 

 

 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 

 

 

 

Партија 1. Заштитна одећа 

 

рб назив / карактеристике јм кол. цена износ 
1 Радно одело летње      ком 50     

  

Радно одело летње типа Пилот, се састоји од блузе и панталона са 
трегерима и израђено је од тканине 33% полиестер, 67% памук, 
тежине 200 +- 5% г/м², линеарна густина : основа 15.4 теx x 2, потка 
26теx x 1 , водоодбојне према СРПС ЕН ИСО 4920 мин. оцена 4, pH 
вредности 7,4, тегет боје. Преплетај рипстоп. 

Блуза се затвара расјфешлусом, са 2 нашива 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 Радно одело зимско  150     

  

Радно одело зимско типа Пилот, се састоји од блузе и панталона са 
трегерима и израђено је од тканине 33% полиестер, 67% памук, 
тежине 200 +- 5% г/м², линеарна густина : основа 15.4 теx x 2, потка 
26теx x 1 , водоодбојне према СРПС ЕН ИСО 4920 мин. оцена 4, pH 
вредности 7,4, тегет боје. Преплетај рипстоп. 

Постава за уложак блузе:100 % полиамид, тежине 90 г/м2, преплетај 
кепер 2:2, линеарна густина основе и потке 116 теx, водоодбојне 
према СРПС ЕН ИЦО 4920, мин.оцена 4, pH вредности, 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. 
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3 Радни мантил бели    ком 20     

  

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. 
         

4 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. 
         

5 Кабаница ком 30     

 

ПВЦ кабаница са фиксном капуљачом, отворима за проветравање 
испод пазуха и на леђима, дуплим копчањем, ластишем са 
манжетнама против ветра и два џепа са преклопима. Стандард 
ЕН ЦЕ. 
Доставити: Извештај лабораторије о испитивању тражених 
карактеристика материјала и контролисању готовог производа. 
Декларацију о усклађености и Упуство за употребу и одржавање 
издаје произвођач. Достављање готовог производа на увид . 
         

6 Мајица кратких рукава ком 

160 

     

  

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.         

Модели за јавну набавку се достављају без знака ЈП "Водовод" Врање (лого), с тим што ће 
изабрани добављач добити идејно решење знака предузећа за  радна одело и мајице. 

ПАРТИЈА 1 УКУПНО без ПДВ 
УКУПНО  без ПДВ:  

 

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без 
накнаде (бесплатна); 
- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће 
тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди  и понуда се одбија као неприхватљива. 

 

Напомена: Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Количине наведене у техничкој 
спецификацији су оквирне. Стварне количине за испоруку ће се дефинисати у обострано потписаним појединачним 
уговорима или наруџбеницама, после потписивања оквирног споразума са једним понуђачем.Уговарање се врши по 
јединичним ценама из техничке спецификације која је саставни део оквирног споразума и количинама из обострано 
потписаног појединачног уговора или    наруџбенице до укупне вредности оквирног споразума од 1.700.000,00 РСД. 

 

М.П.                                 Потпис одговорног лица понуђача 

 

      ___________________________ 
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Партија 2. Заштитна обућа 

 

рб назив / карактеристике јм кол. цена износ 
1 Заштитне ципеле дубоке     пар 150     

  

 

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,добијеног од стране произвођача, Декларацију о 
усаглашености и упуство за одржавање. 
Достављање готовог производа на увид, величина  42. 
 

 

 

 

 

         
 2  Заштитне ципеле плитке  пар  50     

  

 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,добијеног од стране произвођача, Декларацију о 
усаглашености и упуство за одржавање. 
Достављање готовог производа на увид, величина  42. 
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3 Заштитне ципеле дубоке са заштитном капом     пар 30     

  

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,добијеног од стране произвођача, Декларацију о 
усаглашености и упуство за одржавање. 
Достављање готовог производа на увид, величина  42. 
 

         
 4  Заштитне ципеле плитке са заштитном капном  пар 30     

 

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,добијеног од стране произвођача, Декларацију о 
усаглашености и упуство за одржавање. 
Достављање готовог производа на увид, величина  42. 
     

5 Гумене чизме      пар 100     

  

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. 
Достављање готовог производа на увид, величина  42. 
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6 ПВЦ чизма пар 60     

  

Радне ПВЦ  чизме црне или зелене боје са поставом од 
полиестара, против клизни, антистатик ђон има 
апсорбер енергије у области пете. У складу са ЕН ИСО 
20347. 
Доставити: Сертификат о прегледу типа, Декларацију о 
усаглашености, Технички лист произвођача и Упутство. 
Достављање готовог производа на увид, величина  42. 
 

 

 

        
 7  Електроизолационе чизме       пар 10     

 

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. 
Достављање готовог производа на увид, величина  42. 
 

 

 

     

8 Кломпе кожне - Relax  пар 25     

  

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.Достављање готовог производа на увид, 
величина  39. 
 

 

 

         
6 Рибарске чизме     пар 6     

  

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. 
Достављање готовог производа на увид, величина  42. 
 

 

         
10  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. 
Достављање готовог производа на увид, величина  42. 
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11 Ципеле за асфалтере плитке пар 10     

  

Плитке 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. 
Достављање готовог производа на увид, величина  42. 
 
         

 

 

 

ПАРТИЈА 2 УКУПНО без ПДВ 

  

УКУПНО партија 2 без ПДВ:  

 

 

 
- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција 
понуђена без накнаде (бесплатна); 
- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, 
Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди  и понуда се одбија као 
неприхватљива. 

 
Напомена: Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Количине наведене 
у техничкој спецификацији су оквирне. Стварне количине за испоруку ће се дефинисати у обострано 
потписаним појединачним уговорима или наруџбеницама, после потписивања оквирног споразума са 
једним понуђачем.Уговарање се врши по јединичним ценама из техничке спецификације која је 
саставни део оквирног споразума и количинама из обострано потписаног појединачног уговора или 
наруџбенице до укупне вредности оквирног споразума од 1.000.000,00 РСД. 
 

 

М.П.                                                                     Потпис одговорног лица понуђача 

 

 

                                                                                                     __________________________________ 
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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.  
Достављање готовог производа на увид 

 
         

2 Рукавице типа „Бест“ или еквивалентно     пар 250     

  

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.  
Достављање готовог производа на увид 

 
         

3 Рукавице типа „Софрат“ ПВЦ дуге или еквивалентно    пар 160     

  

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. 
Достављање готовог производа на увид 

 
         

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. Достављање готовог 
производа на увид 
 

         
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.  
Достављање готовог производа на увид 

 
         

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. 
Достављање готовог производа на увид         
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7 Маска за цело лице са филтером типа Б   ком 5     

  

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. 
 Достављање готовог производа на увид 
         

8 Маска за цело лице са филтером типа А   ком 5     

  

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.  
Достављање готовог производа на увид 
         

9 Филтер за хлор         ком 5     

  

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 

Достављање готовог производа на увид . 
         

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 Шлем ком 50   

 

Заштитни шлем ниског профила, са каналом за одвод кишнице. 
Произведен је од ХДПЕ-а  што му даје висок степен 
отпорности на удар. Поседује пластични уложак са качењем на 
6 тачака, са подешавањем улошка на три дубине. Памучна 
знојница обложена је порозним ПУ слојем, који је Пх 
неутралан и дерматолошки тестиран материјал. Верзија без 
вентилације испуњава захтеве стандарда ЕН 50365, класа 0 - 
електричне изолационе кациге за употребу у постројењима 
ниског напона. Такође, овај шлем ће заштитити корисника од 
краткотрајног, ненамерног контакта са електричним водовима 
под напоном, до напона од 440 В наизменичне струје. Поред 
тога, верзија без вентилације обезбеђује одређену заштиту од 
прскања истопљеног метала. ЕН 397, ЕН 50365. 
Достављање готовог производа на увид 
     

12 

Основно пуњење - комлет за пружање прве помоћи( до 20 
радника) ком 6   

 

Према Закону о безбедности и здрављу на раду и Правилнику 
о пружању прве помоћи из 2017. Године и према Уредби о 
обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и 
колективну заштиту од елементарних непогода и других 
несрећа, основно пуњење за ормарић ТС4 чини: 
        - стерилна компреса од газе 10 x 10цм   - 5 ком; 
        - стерилна газа но.1/4 м    80 цм x 25 цм   - 5ком.; 
        - стерилна газа но 1/2м   80 цм x 50 цм   - 5ком 

-стерилна газа но.1м    80 цм x 100 цм   - 5 ком;     
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 калико завој  10цм x 5м    - 5 ком; 
 калико завој  8цм x 5м    - 5 ком; 
 лепљиви фластер на котуру 2.5цм  x 5м   - 2 ком; 
 лепљиви фластер са јастучићем 10/1   1 кот.; 
 троугла марама 100x100x140цм   5 ком; 
 игла сигурница  5 ком.; 
 маказе са заобљеним врхом   1 ком; 
 Пвц рукавице за једнократну употребу  5 пари; 
 памучна вата, 100 гр    2 ком., 
 нејодно антисептичко средство за кожу, 100мл 1ком.; 
 спецификација садржаја  1 ком; 
 упутство; 

 

13 Торба за прву помоћ ком 2   

 

Преносива санитетска торба.  Димензија торбе је у складу са 
димензијом основног пуњења за потребе 20 људи. 
Према Закону о безбедности и здрављу на раду и Правилнику 
о пружању прве помоћи из 2017 
     

14 Заштитне наочаре      ком 10     

  

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.  
Достављање готовог производа на увид        

                                                                                            
15 Метални ормарић за зидну апотеку ком 2     

  

 Ормарић за прву помоћ израђен је од квалитетног лима и 
електростатички је пластифициранх. Опремљен је са са једном 
полицом, а закључавање јуе цилиндричном бравицом. 
Димензија ормарића у складу са потребом основног пуњења за 
потребе 20 људи.   (по Правилнику, Сл. Гласник 3/2011). 
         

16 

Антифони 
Достављање готовог производа на увид 
 

ком 20     

 

 

ПАРТИЈА 3 УКУПНО без ПДВ 

  

УКУПНО партија 3 без ПДВ:  
 

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција 
понуђена без накнаде (бесплатна); 
- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, 
Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди  и понуда се одбија као 
неприхватљива. 
 

Напомена: Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Количине наведене 
у техничкој спецификацији су оквирне. Стварне количине за испоруку ће се дефинисати у обострано 
потписаним појединачним уговорима или наруџбеницама, после потписивања оквирног споразума са 
једним понуђачем.Уговарање се врши по јединичним ценама из техничке спецификације која је 
саставни део оквирног споразума и количинама из обострано потписаног појединачног уговора или 
наруџбенице до укупне вредности оквирног споразума од 300.000,00 РСД. 

 

М.П.                                                                                             Потпис одговорног лица понуђача 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 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 
чланом 75. Закона, и то. 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привред, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело превара (члан 75. став 1. тачка 
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 (члан 75. став 1. тачка 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 гарантује да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

(члан 75. став 2. Закона). 
 

1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке,нема додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона. 

 

1.3 Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, Подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тачка 1) до 4) Закона. 

1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а 
додатне услове испуњавају заједно. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Докази за обавезне услов из члана 75.ЗЈН: 
 

1) Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона - Доказ: извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из Привредног суда. 

2) Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона - Доказ:Правна лица: 1) Извод из 
казнене евиденције, односно уверење 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 давање 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; 
3) Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона - Доказ:Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе 
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је извирио 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; 
Услов из члана 75. став 2. Закона - Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве 
(Образац 7). 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. 
 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. 
 

Наведене доказе о испуњености услова не старије од 2 месеца,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 члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на 
интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача. 
Наручилац неће одбити понуду као непихватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 
 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 
 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 

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. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

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

 

Понуду саставити 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 полећини 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”, Београдска 63, Врање, са назнаком: 
“Понуда за јавну набавку – Добра за потребе службе заштите, ЈН број МНД 
3/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена 
од стране наручиоца до 12.06.2019. године до 10:00 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. 
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, поред докумената, којим се доказује испуњеност обавезних и додатних 
услова, мора садржати: 

 Образац понуде, 
 Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин 

спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке, 

место испоруке, 

 Модел оквирног споразума, 
 Образац структуре цена, 
 Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није 

обавезно), 
 Образац изјаве о назависној понуди, 
 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, 

 

Наведени обрасци морају бити попуњени, не графитном оловком, потписани од 
стране овлашћеног лица понуђача, и оверени печатом. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
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 попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у 
конкурсној документацији, 
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  – не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и 
кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у 
складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама) 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање 
изјава под моралном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној 
понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), 
достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника 
у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи. 
 У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под материјалниом и кривичном одговорношћу), 
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део 
заједничке понуде сагласно члану 81. Закона. 
 

3. ПАРТИЈЕ 

 

Предмет јавне набавке је обликован по партијама. 
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да 
обухвати најмање једну целокупну партију. 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку 
или само на одређене партије. 
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити 
поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више 
партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити 
достављени у једном примерку за све партије. 
 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5. 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: ЈП “Водовод”, 

Београдска 63, Врање са назнаком: 
-  “Измена понуде за јавну набавку –Добра за потребе службе заштите , ЈН број 
МНД 3/2019– НЕ ОТВАРАТИ”, или 

- “Допуна понуде за јавну набавку –Добра за потребе службе заштите , ЈН број 
МНД 3/2019– НЕ ОТВАРАТИ”, или 

- “Опозив понуде за јавну набавку – Добра за потребе службе заштите , ЈН број 
МНД 3/2019– НЕ ОТВАРАТИ”, или 
 

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. 
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 2), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде 
(Образац 2) 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 оквирни споразуми и појединачни уговори о јавној набавци буду 
закључени између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај 
подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
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. 
У предметној јавној набавци наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања 
директно подизвођачу. 
 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. става 4. тачка 
1) и 2) Закона и то податке о: 

 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и, 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о изпуњености услова који су 
наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
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. 
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набаци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ 

 

9.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Рок плаћања:  45 дана од дана пријема исправне фактуре, на основу документа који 
испоставља Понуђач, а којим је потврђена испорука добара. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. 
Понуда Понуђача који буде захтевао уплату аванса, биће одбијена као 
неприхватљива. 
 

9.2 Захтеви у погледу рока испоруке 

Испорука добара је сукцесивна,по захтеву понуђача. 
Рок испоруке за партију 1: не дужи од 30 дана од пријема захтева за испоруку; 
Рок испоруке за партију 2,3: не дужи од 7 дана од пријема захтева за испоруку; 
Место испоруке: Ф-цо магацин купца. 
 

9.3 Захтеви 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 не може мењати 
понуду. 

 

9.4 Други захтеви 
Наручилац нема других захтева. 

 

10. 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. 
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. 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
За добро извршење посла-оквирни споразум 

Изабрани Понуђач се обавезује да приликом закључења оквирног споразума, преда 
Наручиоцу  бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, 
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије, као и доказ о регистрацији менице.  
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног 
споразума без ПДВ-а. 
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Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат 
од пословне банке коју изабрани Понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
Рок важења меница је 13 месеци од обостраног потписивања оквирног споразума. 
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: изабрани Понуђач не буде извршавао 
своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом. 

 

За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог 
оквирног споразума  
Изабрани Извршилац се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења појединачног 
уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као 
обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије.  
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са 
назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора , без ПДВ-а. 
Рок важења менице мора бити за 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног 
уговора. 
Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да изабрани Извршилац не извршава све 
своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором . 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
пословне банке коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
 

Уколико уговорена вредност појединачне издате наруџбенице или појединачног уговора 
закљученог на основу овог оквирног споразума није већа од износа из члана 39. тав 2. 
Закона о јавним набавкама, Наручилац може одлучити да у конкретном случају не уговара 
средства обезбеђења. 

 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на е-маил: marija.vukojicic.ilic@vodovodvranje.rs и 
vodovodvranje@vodovodvranje.rs  тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и 
на евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 
5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, објави одговор 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 број МНД 3/2019”. 

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. 

mailto:maja.djordjevic@vodovodvranje.rs
mailto:vodovodvranje@vodovodvranje.rs
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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. 

 

14. 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. 

 

15. ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, 
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена (Рангира се 
укупна цена без ПДВ-а из обрасца 2, тачка 5.1.  

 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА 
ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА 

 

У случају да постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, 
наручилац ће доделити оквирни споразум понуђачу понуди краћи рок испоруке. 

 

17. 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. 

 

18. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА 
УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 
које има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама Закона. 
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Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно 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.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовоременим ако 
је  примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговор, одлуке о закључењу оквирног споразума 
или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за 
заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. 
члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 
пријема захтева за заштиту права. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења 
захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за 
заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке. 
Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу из члана 156. Закона у износу од 60.000,00 динара . 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
 елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога.  
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
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(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке, или 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
 банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе наведене под тачком 1., или 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 

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

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

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава), или 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије 
у складу са законом и другим прописом. 
 

Захтев за заштиту права садржи: 
1)назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 

-назив и адресу наручиоца 

-податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца 

-повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 

-чињенице и доказе којима се повреде доказују 

-потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона 

-потпис подносиоца 

Ако поднети захтев за заштиту права  не садржи све обавезне елементе , наручилаца ће 
такав захтев одбацити закључком. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закон 

 

20. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА. 
 

Поступак јавног отварања понуда одржаће се 12.06.2019. године у 11:00 часова у 
пословним просторијама ЈП ''Водовод'' - Врање, ул. Београдска бр. 63. 17500 Врање 

Поступак отварања понуда спроводи комисија за јавне набавке, 
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда, са 
достављеним овлашћењем за учешће у поступку јавног отварања пре почетка 
поступка јавног отварања понуда. 

 

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Наручилац ће оквирни споразум доставити понуђачу којем је додељен 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 оквирни 
споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са 
чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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ОБРАЗАЦ 2 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда број ______________ од ____.____.2019. године, за јавну набавку број МНД 3/2019 

Добра за потребе службе заштите 

 

 

 ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача   

Адреса понуђача  

Матични број предузећа   

Порески  идентификациони број 
предузећа(ПИБ)  

Име особе за контакт  

Електронска пошта   

Телефон  

Телефакс   

Број рачуна понуђача и назив банке  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

 

 

 ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 

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

 
1) Назив понуђача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке коју ће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив понуђача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке коју 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 предвићених у табели, потребно је да 
се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
подизвођача. 
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 ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

 

1) Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

 

 
Напомена: 
Табелу “Подаци о учеснику у заједничкој понуди” попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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 ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - Добра за потребе службе заштите 

 

  ПАРТИЈА 1 ПАРТИЈА 2 ПАРТИЈА 3 

5.1 
Укупна цена (без 
ПДВ-а)    

5.2 
Укупна цена (са 
ПДВ-ом)    

5.3 Рок и начин плаћања 

 45 дана од дана пријема исправне фактуре, на основу документа 
који испоставља Понуђач, а којим је потврђена испорука добара. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. 
Понуда Понуђача који буде захтевао уплату аванса, биће одбијена 
као неприхватљива 

5.4 Рок испоруке 

до _______ ( максимум 30) дана од пријема захтева за испоруку за 
партију1; 

до _______ ( максимум 7) дана од пријема захтева за испоруку за 
партију 2; 

до _______ ( максимум 7) дана од пријема захтева за испоруку за 
партију3; 

5.5 Место испоруке Франко магацин Наручиоца 

5.6 Рок важења понуде 

_______ дана. 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 не 
може мењати понуду. 

 

 

 
 

М.П.                     Потпис овлашћеног лица  
      понуђача:                                           

 

 

 

    _________________________ 

 

 

 

 

Напомена: 
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. 
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ОБРАЗАЦ 3 

 

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
 

ЗА ПАРТИЈУ 1 - Заштитна одећа 

 

Овај оквирни споразум закључен је између: 
 

Наручиоца ЈП „Водовод“ Врање  
са седиштем у Врању, улица Београдска 63,  
ПИБ: 100403773: Матични број: 07226560  

које заступа директор Горан Ђорђевић       
(у даљем тексту: Наручилац) 
и 

следећих Извршиоца: 
 

1. ................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Телефон:............................Телефакс:......................................... 
кога заступа................................................................... 
(у даљем тексту: Добављач 1); 

 

2. ................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Телефон:............................Телефакс: ......................................... 
кога заступа................................................................... 
(у даљем тексту: Добављач 2); 

 

3. ................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Телефон:............................Телефакс: ......................................... 
кога заступа................................................................... 
(у даљем тексту: Добављач 3). 

  

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”124/12, 

14/15 и број 68/15; у даљем тексту: Закон) спровео поступак јавне набавке мале вредности 
добара – Добра за потребе службе заштите , ЈН број МНД 3/2019, партија 1- Заштитна 
одећа, са циљем закључења оквирног споразума.  
Рок трајања Oквирног споразума je једна година. 
- да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број ............ од 
................., у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и 
Добављача 1, Добављача 2,  Добављача 3; 
- да је Извршилац 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни 
део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача 1), 
- да је Извршилац 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни 
део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача а  2), 
- да је Извршилац 3 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни 
део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача  3), 
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- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о 
јавној набавци. 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора 
о јавној набавци добара – Добра за потребе службе заштите, који се могу према 
потребама Наручиоца доделити одабраном понуђачу, у складу са условима из конкурсне 
документације за предметну јавну набавку. 
Овај оквирни споразум не утврђује конкретну испоруку добара, већ само подразумева да 
ће наручилац, ако му током уговореног периода буде потребно нешто што је предмет 
набавке, склопити са одабраним понуђачем један или више уговора о јавној набавци или 
издати једну или више наруџбеница.  
 

ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Члан 2. 
Добављач  1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 
ће делимично извршити предметну набавку, у делу: 
___________________________________. 

Добављач  2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 
ће делимично извршити предметну набавку, у делу: 
___________________________________. 

Добављач  3. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 
ће делимично извршити предметну набавку, у делу: 

___________________________________. 

 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 3. 
Рок трајања Oквирног споразума je једна година, а ступа на снагу даном потписивања свих 
учесника споразума.  
 

ЦЕНЕ 

 

Члан 4. 
Укупна вредност овог оквирног споразума износи: 1.700.000,00 динара (словима: милион 
и седамсто хиљада динара), без урачунатог ПДВ-а. 

 

Јединичне цене исказане су у Понуди Добављача 1, Понуди Добављача 2, Понуди 
Добављача  3, без ПДВ-а, који пада на терет Наручиоца. 
У цену су урачунати сви трошкови које Добављач има у реализацији предметне јавне 
набавке. 
ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области. 
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 
Стране из Оквирног споразума су сагласне да се у складу са чланом 115. Закона о јавним 
набавкама, без претходног спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим 
предмета набавке из закљученог појединачног уговора или издате наруџбенице. 
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У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс појединачног уговора, 
или увећати вредност по издатој наруџбеници, којим ће регулисати повећање уговорене 
вредности. 
 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 5. 
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом 
набавке, Наручилац ће упутити Добављачу 1 позив за достављање понуде у циљу 
закључивања појединачног уговора о јавној набавци. 
Понуда из става 1. овог члана,  нарочито садржи цену, и рокове испоруке. 

Рок за достављање понуде из става 1. овог члана, износи 3 дана, од дана упућивања позива 
за достављање понуде.  
Позив за достављање понуде ће бити упућен електронским путем Добављачу 1. 

Добављач 1 је дужан да у року из става 3. овог члана, достави своју понуду елeктронским 
путем Наручиоцу.  

Понуда из става 1. овог члана, мора бити заснована на ценама из Понуде Добављача 1 и не 
може се мењати. 

Наручилац и Добављач 1 ће закључити појединачни уговор о јавној набавци у року од 5 
дана од дана достављања понуде из става 1. овог члана, уколико је иста достављена у 
свему у складу са овим оквирним споразумом.   
Уколико Добављач 1 одбије да достави понуду или је не достави у року из става 3. овог 
члана, достави понуду са већим ценама од оних датих у понуди за оквирни споразум или 
не доставе средство обезбеђења за појединачни уговор, Наручилац ће реализовати 
средство обезбеђења за добро извршења посла из овог оквирног споразума, из члана 11. 

овог оквирног споразума.  
Уколико Добављач 1 није у могућности да изврши предмет набавке или не достави понуду 
у остављеном року, Наручилац ће упутити позив Добављачу 2 за достављање понуде у 
циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци, па уколико и Добављач 2 не 
може да изврши предмет набавке или не достави понуду у остављеном року, Наручилац ће 
упутити позив Добављачу 3 за достављање понуде у циљу закључивања појединачног 
уговора о јавној набавци.  
Процедура описана у ст. 2-8. овог члана, примениће се и на Добављача 2 и Добављача 3.  

Наручилац појединачне набавке може реализовати и издавањем наруџбеница. 
Поступак за издавање наруџбенице је уобичајен али Наручилац прво позива 
Добављача 1, па ако он није у могућности да изврши услугу позваће Добављача 2 и 
на крају Добављача 3. 

 

Члан 6.  
Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из конкурсне 
документације и овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и 
рокова плаћања, рокова извршења услуге. 
 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

 

Члан 7. 
Наручилац ће цену добара плаћати Добављачу у року од 45 дана од дана пријема 
исправног рачуна, на основу обострано потписаног уговора, или наруџбенице о јавној 
набавци, у складу са овим оквирним споразумом. 
Добављач је дужан да рачуне за испоручена добра достави Наручиоцу на адресу:  
ЈП Водовод Врање, ул. Београдска 63, 17500 Врање. 
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РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

Члан 8. 
Добављач је дужан да испоручи добра у року од ____ (максимум 30) дана од дана пријема 
захтева за испоруку. 

Место испоруке – магацин наручиоца. 
 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА И ПРИЈЕМ ДОБАРА 

 

Члан 9. 
Добављач се обавезује да уговорена добра испоручи у свему према техничкој  
документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета 
који важе за уговорену врсту добара. 
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара на основу 
обострано потписаног уговора или појединачне наруџбенице о јавној набавци, у складу са 
овим оквирним споразумом. 
Примопредаја добара извршиће се на месту испоруке на основу отпремнице Добављача, 
коју потписују овлашћена лица испред обе уговорне стране, а која представља обавезан 
прилог уз фактуру Добављача. 

Приликом примопредаје Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на уобичајени 
начин и да своје евентуалне примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти 
Добављачу. 
Добављач се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Наручиоца и 
недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди Наручилац. 
Ако се након примопредаје добара покаже неки недостатак који се није могао открити 
уобичајеним прегледом Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести 
Добављача без одлагања. 
 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 10. 
Добављач, у складу са појединачним обострано потписаним уговором или са 
појединачном наруџбеницом о јавној набавци, не испоручи добра и иста не угради  у 
уговореном року обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% 
укупне цене  из уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне  
уговорене цене из овог уговора. 
Уколико Добављач не испоручи и не угради добра или добра испоручи и угради 
делимично обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне цене 
уговорених добара. 
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева 
накнаду штете. 

 

 

 

 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 11. 
За добро извршење посла-оквирни споразум: 
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Добављач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, 
предају Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, 
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, 
са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Рок важења менице је 13 месеци од дана закључења овог Оквирног споразума. 
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Добављач 1, Добављач 2 , Добављач  3 не 
буду извршавали своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не 
закључе појединачни уговор, уколико им буде додељен у складу чланом 40. став 6 ЗЈН и са 
овим оквирним споразумом или не доставе средство обезбеђења уз појединачни уговор. 
 

За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог 
оквирног споразума  
Изабрани Извршилац се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења појединачног 
уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као 
обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије.  
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са 
назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора , без ПДВ-а. 
Рок важења менице мора бити за 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног 
уговора. 
Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да изабрани Извршилац не извршава све 
своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором . 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
пословне банке коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
 

Уколико уговорена вредност појединачне издате наруџбенице или појединачног уговора 
закљученог на основу овог оквирног споразума није већа од износа из члана 39. тав 2. 
Закона о јавним набавкама, Наручилац може одлучити да у конкретном случају не уговара 
средства обезбеђења. 

 

ВИША СИЛА 

Члан 12. 
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које 
доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним 
споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су 
се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити 
спречени од стране погођене вишом силом. 
Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди 
већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и 
сл. 
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми 
обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће 
доказе.  
 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку бр. МНД 3/2019 – Добра за потребе службе заштите    34 

РАСКИД И ОТКАЗ СПОРАЗУМА 

 

Члан 13. 
Свака од уговорних страна може раскинути овај Оквирни споразум у случају да друга 
страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном 
року, односно у случају да врши битне повреде споразума, у смислу одредаба Закона о 
облигационим односима.  
Страна која жели да раскине споразум дужна је да о томе у разумном року писмено 
обавести другу уговорну страну. 
Раскидом споразума  не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна штета 
проузрокована другој уговорној страни, а, такође, раскид нема утицаја ни на решавање 
евентуалих спорова и уређивање права и обавеза  насталих пре  раскида. 
Уговорна страна која је одговорна за раскид споразума  дужна је да другој уговорној страни 
надокнади стварну штету. 

 

ПРЕЛАЗНЕ  И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 
Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о 
облигационим односима, Добављач нема права да изврши пренос потраживања на трећа 
лица без сагласности Наручиоца.  
 

Члан 15. 
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона 

који регулишу облигационе односе.  

 

Члан 16. 
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране у овом 
оквирном споразуму ће решавати споразумно.  
У случају да спор није могуће решити мирним путем, спор ће решавати Привредни суд у 
Лесковцу. 

Члан 17. 
Овај оквирни споразум је закључен у 12 (дванаест) истоветних примерака од којих по 2 

(два) припадају Добављачима, а 6 (шест) припадају Наручиоцу. 
 

 

          ДОБАВЉАЧ 1      НАРУЧИЛАЦ 

……………………………………    ………………………………….. 
 

          ДОБАВЉАЧ 2 

…………………………………… 

 

          ДОБАВЉАЧ 3  

 

 

………………………………… 
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МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ЗА ПАРТИЈУ 2 – Заштитна  обућа 

 

Овај оквирни споразум закључен је између: 
 

Наручиоца ЈП „Водовод“ Врање  
са седиштем у Врању, улица Београдска 63,  
ПИБ: 100403773: Матични број: 07226560  

које заступа директор Горан Ђорђевић       
(у даљем тексту: Наручилац) 
и 

следећих Извршиоца: 
 

1. ................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Телефон:............................Телефакс:......................................... 
кога заступа................................................................... 
(у даљем тексту: Добављач 1); 

 

2. ................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Телефон:............................Телефакс: ......................................... 
кога заступа................................................................... 
(у даљем тексту: Добављач 2); 

 

3. ................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Телефон:............................Телефакс: ......................................... 
кога заступа................................................................... 
(у даљем тексту: Добављач 3). 

  

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”124/12, 

14/15 и број 68/15; у даљем тексту: Закон) спровео поступак јавне набавке мале вредности 
добара – Добра за потребе службе заштите , ЈН број МНД 3/2019, партија 2- Заштитна 
обућа, са циљем закључења оквирног споразума.  
Рок трајања Oквирног споразума je једна година. 
- да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број ............ од 
................., у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и 
Добављача 1, Добављача 2,  Добављача 3; 
- да је Извршилац 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни 
део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача 1), 
- да је Извршилац 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни 
део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача а  2), 
- да је Извршилац 3 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни 
део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача  3), 
- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о 
јавној набавци. 
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Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора 
о јавној набавци добара –Добра за потребе службе заштите, који се могу према 
потребама Наручиоца доделити одабраном понуђачу, у складу са условима из конкурсне 
документације за предметну јавну набавку. 
Овај оквирни споразум не утврђује конкретну испоруку добара, већ само подразумева да 
ће наручилац, ако му током уговореног периода буде потребно нешто што је предмет 
набавке, склопити са одабраним понуђачем један или више уговора о јавној набавци или 
издати једну или више наруџбеница.  
 

ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Члан 2. 
Добављач  1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 
ће делимично извршити предметну набавку, у делу: 
___________________________________. 

Добављач  2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 
ће делимично извршити предметну набавку, у делу: 
___________________________________. 

Добављач  3. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 
ће делимично извршити предметну набавку, у делу: 

___________________________________. 

 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 3. 
Рок трајања Oквирног споразума je једна година, а ступа на снагу даном потписивања свих 
учесника споразума.  
 

ЦЕНЕ 

 

Члан 4. 
Укупна вредност овог оквирног споразума износи: 1.000.000,00 динара (словима: један 
милион  динара), без урачунатог ПДВ-а. 

 

Јединичне цене исказане су у Понуди Добављача 1, Понуди Добављача 2, Понуди 
Добављача  3, без ПДВ-а, који пада на терет Наручиоца. 
У цену су урачунати сви трошкови које Добављач има у реализацији предметне јавне 
набавке. 
ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области. 
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 
Стране из Оквирног споразума су сагласне да се у складу са чланом 115. Закона о јавним 
набавкама, без претходног спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим 
предмета набавке из закљученог појединачног уговора или издате наруџбенице. 
У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс појединачног уговора, 
или увећати вредност по издатој наруџбеници, којим ће регулисати повећање уговорене 
вредности. 
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НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 5. 
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом 
набавке, Наручилац ће упутити Добављачу 1 позив за достављање понуде у циљу 
закључивања појединачног уговора о јавној набавци. 
Понуда из става 1. овог члана,  нарочито садржи цену, и рокове испоруке. 

Рок за достављање понуде из става 1. овог члана, износи 3 дана, од дана упућивања позива 
за достављање понуде.  
Позив за достављање понуде ће бити упућен електронским путем Добављачу 1. 

Добављач 1 је дужан да у року из става 3. овог члана, достави своју понуду елeктронским 
путем Наручиоцу.  

Понуда из става 1. овог члана, мора бити заснована на ценама из Понуде Добављача 1 и не 
може се мењати. 

Наручилац и Добављач 1 ће закључити појединачни уговор о јавној набавци у року од 5 
дана од дана достављања понуде из става 1. овог члана, уколико је иста достављена у 
свему у складу са овим оквирним споразумом.   
Уколико Добављач 1 одбије да достави понуду или је не достави у року из става 3. овог 
члана, достави понуду са већим ценама од оних датих у понуди за оквирни споразум или 
не доставе средство обезбеђења за појединачни уговор, Наручилац ће реализовати 
средство обезбеђења за добро извршења посла из овог оквирног споразума, из члана 11. 
овог оквирног споразума.  
Уколико Добављач 1 није у могућности да изврши предмет набавке или не достави понуду 
у остављеном року, Наручилац ће упутити позив Добављачу 2 за достављање понуде у 
циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци, па уколико и Добављач 2 не 

може да изврши предмет набавке или не достави понуду у остављеном року, Наручилац ће 
упутити позив Добављачу 3 за достављање понуде у циљу закључивања појединачног 
уговора о јавној набавци.  
Процедура описана у ст. 2-8. овог члана, примениће се и на Добављача 2 и Добављача 3.  

Наручилац појединачне набавке може реализовати и издавањем наруџбеница. 
Поступак за издавање наруџбенице је уобичајен али Наручилац прво позива 
Добављача 1, па ако он није умогућности да изврши услугу позваће Добављача 2 и на 
крају Добављача 3. 

 

Члан 6.  
Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из конкурсне 
документације и овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и 
рокова плаћања, рокова извршења услуге. 
 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

 

Члан 7. 
Наручилац ће цену добара плаћати Добављачу у року од  45 дана од дана пријема 
исправног рачуна, на основу обострано потписаног уговора, или наруџбенице о јавној 
набавци, у складу са овим оквирним споразумом. 
Добављач је дужан да рачуне за испоручена добра достави Наручиоцу на адресу:  
ЈП Водовод Врање, ул. Београдска 63, 17500 Врање. 
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РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

Члан 8. 
Добављач је дужан да испоручи добра у року од ____ (максимум 7) дана од дана пријема 
захтева за испоруку. 

Место испоруке – магацин наручиоца. 
 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА И ПРИЈЕМ ДОБАРА 

 

Члан 9. 
Добављач се обавезује да уговорена добра испоручи у свему према техничкој  
документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета 
који важе за уговорену врсту добара. 
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара на основу 
обострано потписаног уговора или појединачне наруџбенице о јавној набавци, у складу са 
овим оквирним споразумом. 
Примопредаја добара извршиће се на месту испоруке на основу отпремнице Добављача, 
коју потписују овлашћена лица испред обе уговорне стране, а која представља обавезан 
прилог уз фактуру Добављача. 

Приликом примопредаје Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на уобичајени 
начин и да своје евентуалне примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти 
Добављачу. 
Добављач се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Наручиоца и 
недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди Наручилац. 
Ако се након примопредаје добара покаже неки недостатак који се није могао открити 
уобичајеним прегледом Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести 
Добављача без одлагања. 
 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 10. 
Добављач, у складу са појединачним обострано потписаним уговором или са 
појединачном наруџбеницом о јавној набавци, не испоручи добра и иста не угради  у 
уговореном року обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% 
укупне цене  из уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне  
уговорене цене из овог уговора. 
Уколико Добављаћ не испоручи и не угради добра или добра испоручи и угради 
делимично обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне цене 
уговорених добара. 
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева 
накнаду штете. 

 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 11. 
За добро извршење посла-оквирни споразум: 
Добављач се обавезују да у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, 
предају Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, 
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, 
са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а. 
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Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Рок важења менице је 13 месеци од дана закључења овог Оквирног споразума. 
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Добављач 1, Добављач 2 , Добављач  3 не 
буду извршавали своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не 
закључе појединачни уговор, уколико им буде додељен у складу чланом 40. став 6 ЗЈН и са 
овим оквирним споразумом или не доставе средство обезбеђења уз појединачни уговор. 
 

 

За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог 
оквирног споразума  
Изабрани Извршилац се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења појединачног 
уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као 
обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије.  
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са 
назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора , без ПДВ-а. 
Рок важења менице мора бити за 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног 
уговора. 
Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да изабрани Извршилац не извршава све 
своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором . 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
пословне банке коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
 

Уколико уговорена вредност појединачне издате наруџбенице или појединачног уговора 
закљученог на основу овог оквирног споразума није већа од износа из члана 39. тав 2. 
Закона о јавним набавкама, Наручилац може одлучити да у конкретном случају не уговара 
средства обезбеђења. 
 

ВИША СИЛА 

 

Члан 12. 
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које 
доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним 
споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су 
се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити 
спречени од стране погођене вишом силом. 
Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди 
већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и 
сл. 
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми 
обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће 
доказе.  
 

РАСКИД И ОТКАЗ СПОРАЗУМА 

 

Члан 13. 
Свака од уговорних страна може раскинути овај Оквирни споразум у случају да друга 
страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном 
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року, односно у случају да врши битне повреде споразума, у смислу одредаба Закона о 
облигационим односима.  
Страна која жели да раскине споразум дужна је да о томе у разумном року писмено 
обавести другу уговорну страну. 
Раскидом споразума  не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна штета 
проузрокована другој уговорној страни, а, такође, раскид нема утицаја ни на решавање 
евентуалих спорова и уређивање права и обавеза  насталих пре  раскида. 
Уговорна страна која је одговорна за раскид споразума  дужна је да другој уговорној страни 
надокнади стварну штету. 

 

ПРЕЛАЗНЕ  И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 
Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о 
облигационим односима, Добављач нема права да изврши пренос потраживања на трећа 
лица без сагласности Наручиоца.  
 

Члан 15. 
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона 
који регулишу облигационе односе.  

 

Члан 16. 
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране у овом 
оквирном споразуму ће решавати споразумно.  
У случају да спор није могуће решити мирним путем, спор ће решавати Привредни суд у 
Лесковцу. 

Члан 17. 
Овај оквирни споразум је закључен у 12 (дванаест) истоветних примерака од којих по 2 

(два) припадају Добављачима, а 6 (шест) припадају Наручиоцу. 
 

 

          ДОБАВЉАЧ 1      НАРУЧИЛАЦ 

……………………………………    ………………………………….. 
 

          ДОБАВЉАЧ 2 

…………………………………… 

 

          ДОБАВЉАЧ 3  

 

 

………………………………… 
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МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ЗА ПАРТИЈУ 3 -  Остала средства за заштиту 

 

Овај оквирни споразум закључен је између: 
 

Наручиоца ЈП „Водовод“ Врање  
са седиштем у Врању, улица Београдска 63,  
ПИБ: 100403773: Матични број: 07226560  

које заступа директор Горан Ђорђевић       
(у даљем тексту: Наручилац) 
и 

следећих Извршиоца: 
 

1. ................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Телефон:............................Телефакс:......................................... 
кога заступа................................................................... 
(у даљем тексту: Добављач 1); 

 

2. ................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Телефон:............................Телефакс: ......................................... 
кога заступа................................................................... 
(у даљем тексту: Добављач 2); 

 

3. ................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Телефон:............................Телефакс: ......................................... 
кога заступа................................................................... 
(у даљем тексту: Добављач 3). 

  

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”124/12, 

14/15 и број 68/15; у даљем тексту: Закон) спровео поступак јавне набавке мале вредности 
добара –Добра за потребе службе заштите, ЈН број МНД 3/2019, партија 3- Остала 
средства за заштиту , са циљем закључења оквирног споразума.  
Рок трајања Oквирног споразума je једна година. 
- да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број ............ од 
................., у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и 
Добављача 1, Добављача 2,  Добављача 3; 
- да је Извршилац 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни 
део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача 1), 
- да је Извршилац 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни 
део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача а  2), 
- да је Извршилац 3 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни 
део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача  3), 
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- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о 
јавној набавци. 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора 
о јавној набавци добара – Добра за потребе службе заштите, који се могу према 
потребама Наручиоца доделити одабраном понуђачу, у складу са условима из конкурсне 
документације за предметну јавну набавку. 
Овај оквирни споразум не утврђује конкретну испоруку добара, већ само подразумева да 
ће наручилац, ако му током уговореног периода буде потребно нешто што је предмет 
набавке, склопити са одабраним понуђачем један или више уговора о јавној набавци или 
издати једну или више наруџбеница.  
 

ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Члан 2. 
Добављач  1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 
ће делимично извршити предметну набавку, у делу: 
___________________________________. 

Добављач  2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 
ће делимично извршити предметну набавку, у делу: 
___________________________________. 

Добављач  3. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 
ће делимично извршити предметну набавку, у делу: 

___________________________________. 

 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 3. 
Рок трајања Oквирног споразума je једна година, а ступа на снагу даном потписивања свих 
учесника споразума.  
 

ЦЕНЕ 

 

Члан 4. 
Укупна вредност овог оквирног споразума износи: 300.000,00 динара (словима: три 

стотине хиљада динара), без урачунатог ПДВ-а. 

 

Јединичне цене исказане су у Понуди Добављача 1, Понуди Добављача 2, Понуди 
Добављача  3, без ПДВ-а, који пада на терет Наручиоца. 
У цену су урачунати сви трошкови које Добављач има у реализацији предметне јавне 
набавке. 
ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области. 
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 
Стране из Оквирног споразума су сагласне да се у складу са чланом 115. Закона о јавним 
набавкама, без претходног спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим 
предмета набавке из закљученог појединачног уговора или издате наруџбенице. 
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У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс појединачног уговора, 
или увећати вредност по издатој наруџбеници, којим ће регулисати повећање уговорене 
вредности. 
 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 5. 
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом 
набавке, Наручилац ће упутити Добављачу 1 позив за достављање понуде у циљу 
закључивања појединачног уговора о јавној набавци. 
Понуда из става 1. овог члана,  нарочито садржи цену, и рокове испоруке. 

Рок за достављање понуде из става 1. овог члана, износи 3 дана, од дана упућивања позива 
за достављање понуде.  
Позив за достављање понуде ће бити упућен електронским путем Добављачу 1. 

Добављач 1 је дужан да у року из става 3. овог члана, достави своју понуду елeктронским 
путем Наручиоцу.  

Понуда из става 1. овог члана, мора бити заснована на ценама из Понуде Добављача 1 и не 
може се мењати. 

Наручилац и Добављач 1 ће закључити појединачни уговор о јавној набавци у року од 5 
дана од дана достављања понуде из става 1. овог члана, уколико је иста достављена у 
свему у складу са овим оквирним споразумом.   
Уколико Добављач 1 одбије да достави понуду или је не достави у року из става 3. овог 
члана, достави понуду са већим ценама од оних датих у понуди за оквирни споразум или 
не доставе средство обезбеђења за појединачни уговор, Наручилац ће реализовати 
средство обезбеђења за добро извршења посла из овог оквирног споразума, из члана 11. 
овог оквирног споразума.  
Уколико Добављач 1 није у могућности да изврши предмет набавке или не достави понуду 
у остављеном року, Наручилац ће упутити позив Добављачу 2 за достављање понуде у 
циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци, па уколико и Добављач 2 не 
може да изврши предмет набавке или не достави понуду у остављеном року, Наручилац ће 
упутити позив Добављачу 3 за достављање понуде у циљу закључивања појединачног 
уговора о јавној набавци.  
Процедура описана у ст. 2-8. овог члана, примениће се и на Добављача 2 и Добављача 3.  

Наручилац појединачне набавке може реализовати и издавањем наруџбеница. 
Поступак за издавање наруџбенице је уобичајен али Наручилац прво позива 
Добављача 1, па ако он није умогућности да изврши услугу позваће Добављача 2 и на 
крају Добављача 3. 

 

Члан 6.  
Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из конкурсне 
документације и овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и 
рокова плаћања, рокова извршења услуге. 
 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

 

Члан 7. 
Наручилац ће цену добара плаћати Добављачу у року од 45 дана од дана пријема 
исправног рачуна, на основу обострано потписаног уговора, или наруџбенице о јавној 
набавци, у складу са овим оквирним споразумом. 
Добављач је дужан да рачуне за испоручена добра достави Наручиоцу на адресу:  
ЈП Водовод Врање, ул. Београдска 63, 17500 Врање. 
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РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

Члан 8. 
Добављач је дужан да испоручи добра у року од ____ (максимум 7) дана од дана пријема 
захтева за испоруку. 

Место испоруке – магацин наручиоца. 
 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА И ПРИЈЕМ ДОБАРА 

 

Члан 9. 
Добављач се обавезује да уговорена добра испоручи у свему према техничкој  
документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета 
који важе за уговорену врсту добара. 
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара на основу 
обострано потписаног уговора или појединачне наруџбенице о јавној набавци, у складу са 
овим оквирним споразумом. 
Примопредаја добара извршиће се на месту испоруке на основу отпремнице Добављача, 
коју потписују овлашћена лица испред обе уговорне стране, а која представља обавезан 
прилог уз фактуру Добављача. 

Приликом примопредаје Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на уобичајени 
начин и да своје евентуалне примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти 
Добављачу. 
Добављач се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Наручиоца и 
недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди Наручилац. 
Ако се након примопредаје добара покаже неки недостатак који се није могао открити 
уобичајеним прегледом Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести 
Добављача без одлагања. 
 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 10. 
Добављач, у складу са појединачним обострано потписаним уговором или са 
појединачном наруџбеницом о јавној набавци, не испоручи добра и иста не угради  у 
уговореном року обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% 
укупне цене  из уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне  
уговорене цене из овог уговора. 
Уколико Добављаћ не испоручи и не угради добра или добра испоручи и угради 
делимично обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне цене 
уговорених добара. 
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева 
накнаду штете. 

 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 11. 
За добро извршење посла-оквирни споразум: 
Добављач се обавезују да у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, 
предају Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, 
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  
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Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, 
са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Рок важења менице је 13 месеци од дана закључења овог Оквирног споразума. 
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Добављач 1, Добављач 2 , Добављач  3 не 
буду извршавали своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не 
закључе појединачни уговор, уколико им буде додељен у складу чланом 40. став 6 ЗЈН и са 
овим оквирним споразумом или не доставе средство обезбеђења уз појединачни уговор. 
 

 

За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог 
оквирног споразума  
Изабрани Извршилац се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења појединачног 
уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као 
обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије.  
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са 
назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора , без ПДВ-а. 
Рок важења менице мора бити за 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног 
уговора. 
Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да изабрани Извршилац не извршава све 
своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором . 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
пословне банке коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
 

Уколико уговорена вредност појединачне издате наруџбенице или појединачног уговора 
закљученог на основу овог оквирног споразума није већа од износа из члана 39. тав 2. 
Закона о јавним набавкама, Наручилац може одлучити да у конкретном случају не уговара 
средства обезбеђења. 
 

ВИША СИЛА 

 

Члан 12. 
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које 
доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним 
споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су 
се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити 
спречени од стране погођене вишом силом. 
Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди 
већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и 
сл. 
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми 
обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће 
доказе.  
 

РАСКИД И ОТКАЗ СПОРАЗУМА 

 

Члан 13. 
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Свака од уговорних страна може раскинути овај Оквирни споразум у случају да друга 
страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном 
року, односно у случају да врши битне повреде споразума, у смислу одредаба Закона о 
облигационим односима.  
Страна која жели да раскине споразум дужна је да о томе у разумном року писмено 
обавести другу уговорну страну. 
Раскидом споразума  не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна штета 
проузрокована другој уговорној страни, а, такође, раскид нема утицаја ни на решавање 
евентуалих спорова и уређивање права и обавеза  насталих пре  раскида. 
Уговорна страна која је одговорна за раскид споразума  дужна је да другој уговорној страни 
надокнади стварну штету. 

 

ПРЕЛАЗНЕ  И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 
Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о 
облигационим односима, Добављач нема права да изврши пренос потраживања на трећа 
лица без сагласности Наручиоца.  
 

Члан 15. 
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона 
који регулишу облигационе односе.  

 

Члан 16. 
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране у овом 
оквирном споразуму ће решавати споразумно.  
У случају да спор није могуће решити мирним путем, спор ће решавати Привредни суд у 
Лесковцу. 

Члан 17. 
Овај оквирни споразум је закључен у 12 (дванаест) истоветних примерака од којих по 2 

(два) припадају Добављачима, а 6 (шест) припадају Наручиоцу. 
 

 

          ДОБАВЉАЧ 1      НАРУЧИЛАЦ 

……………………………………    ………………………………….. 
 

          ДОБАВЉАЧ 2 

…………………………………… 

 

          ДОБАВЉАЧ 3  

 

 

………………………………… 
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ОБРАЗАЦ 4 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Партија 1: Заштитна одећа 

Р.бр. Назив артикла j. мере 
Okвирна 
количина 

Jeд.цена без ПДВ 
Jeд.цена са 

ПДВ 
Укупно без ПДВ Укупно са ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Радно одело летње ком 50     

2. Радно одело зимско ком 150     

3. Радни мантил бели ком 20     

4. Прслук рефлектујући ком 80     

5. Кабаница ком 30     

6. Мајца кратких рукава ком 160     

УКУПНО ПАРТИЈА 1:   

 
Напомена: 
- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна); 
- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда 
се одбија као неприхватљива. 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене, партија 1: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 У колону 5. табеле уписати јединичну цену без ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 У колону 6. табеле уписати јединичну цену са ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 У колону 7. табеле уписати укупну цену без ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке и укупно; 
 У колону 8. табеле уписати укупну цену са ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке и укупно. 

 

 

 

 

 
Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може 
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене. 
 

Датум 

МП 

Одговорно лице: 
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Партија 2: Заштитна обућа 

Р.бр. Назив артикла j. мере 
Okвирна 

количина 

Jeд.цена без 
ПДВ 

Jeд.цена са 
ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Укупно са ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Заштитне ципеле дубоке пар 150     

2. Заштитне ципеле плитке пар 50     

3. Заштитне ципеле дубоке са заштитном капном пар 30     

4. Заштитне ципеле плитке са заштитном капном пар 30     

5. Гумене чизме пар 100     

6. ПВЦ чизма пар 60     

7. Електроизолационе чизме пар 10     

8. Кломпе кожне - Релакс пар 25     

9. Рибарске чизме пар 6     

10. Ципеле за асфалтере дубоке пар 10     

11. Ципеле за асфалтере плитке пар 10     

УКУПНО ПАРТИЈА 2:   

 
Напомена: 
- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна); 
- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда 
се одбија као неприхватљива. 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене, партија 2: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 У колону 5. табеле уписати јединичну цену без ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 У колону 6. табеле уписати јединичну цену са ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 У колону 7. табеле уписати укупну цену без ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке и укупно; 
 У колону 8. табеле уписати укупну цену са ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке и укупно. 

 

 

 

 

 
Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене 

Датум 

МП 

Одговорно лице: 
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Партија 3: Остала средства за заштиту 

Р.бр. Назив артикла j. мере 
Okвирна 
количина 

Jeд.цена без 
ПДВ 

Jeд.цена са 
ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Укупно са ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Рукавице кожне са 5 прстију пар 40     

2. Рукавице типа "Бест" или одговарајуће пар 250     

3. 
Рукавице типа "Софрат" ПВЦ дуге или 
одговарајуће 

пар 160  
 

 
 

4. Рукавице заштитне електроизолационе пар 10     

5. Рукавице заштитне за рад са киселинама пар 12     

6. 
Рукавице заштитне са рукавом за 
канализаторе 

пар 30  
 

 
 

7. Маска за цело лице са филтером типа "Б" ком 5     

8. Маска за цело лице са филтером типа "А" ком 5     

9. Филтер за хлор  ком  5     

10. Заштитно уже за спасавање ком 5     

11. Шлем ком 50     

12. 
Основно пуњење - комлет за пружање прве 
помоћи( до 20 радника) ком 6  

 
 

 

13. Торба за прву помоћ ком 2     

14. Заштитне наочаре  ком 10     

15. Ормарић за зидну апотеку ком 2     

16. Антифони ком 20     

УКУПНО ПАРТИЈА 3:   
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Напомена: 
- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна); 
- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда 
се одбија као неприхватљива. 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене, партија 3: 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 У колону 5. табеле уписати јединичну цену без ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 У колону 6. табеле уписати јединичну цену са ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 У колону 7. табеле уписати укупну цену без ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке и укупно; 
 У колону 8. табеле уписати укупну цену са ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке и укупно. 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може 
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене. 

 

 

 

 

 

 

 

Датум 

МП 

Одговорно лице: 
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ОБРАЗАЦ 5 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ___________________________________ 

(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како 
следи у табели  
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА 

  
  
  
  
  
  

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. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да 
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити 
печатом образац структуре цене. 
 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 

 

 

Датум: М.П.                          Потпис понуђача: 
 

 

        _______________________                                                   _________________________ 
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ОБРАЗАЦ 6 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________________ даје 
                                                                                     (назив понуђача) 
 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке – Добра за потребе службе заштите - број МНД 3/2019, 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, 
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Оранизација 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 
слмислу 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. 
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ОБРАЗАЦ 7 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
 

 

 

 

ИЗЈАВУ 
 

 

 

Понуђач ______________________________________________ (навести назив понуђача) у 
постпку јавне набавке –Добра за потребе службе заштите  - број МНД 3/2019, поштовао 
је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

Датум:   М.П.                     Потпис понуђача: 
 

 

          _______________________                                        _______________________ 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 


