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Дел. бр. 1234-09-331/2016  

 
 

 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

 

- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - 
 

 

 

-Набавка радне одеће и обуће- 
      Ознака из општег речника набавке: 18110000, 18140000 и 1881330 

 
 
 

        ЈАВНА НАБАВКА бр. Д-1.1.5/2016 
 
 
 
 
 
 
 

 

Крајњи рок за достављање понуда   30.06.2015. године до 10:00 часова. 

Јавно отварање понуда   30.06.2015. године у 10:30 часова. 

 
 

 
Јун 2016. 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 
у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС" бр. 86/2015), 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1234-09-326/2016. од 21.06.2016. године и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку бр. 1234-09-327/2016 од 21.06.2016. године, припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности добра – радне одеће и обуће 

бр. Д-1.1.5/2016  
Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Врста, техничке карактеристике, спецификација, количина и опис добара, 
квалитет, рок извршења, место испоруке добара 

4 

III Техничка спецификација 
 

5 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство 
како се доказује испуњеност тих услова 
 

8 

V  Критеријум за доделу уговора 12 

VI  Образац понуде 13 

VII Образац структуре цене са упутством како да се попуни 17 
VIII Образац трошкова 

 
24 

IX Образац изјаве о независној понуди 25 

X Образац изјаве о поштовању услова из члана 75. став 1 тач. 1), 2) и 4) 26 

XI Образац изјаве о поштовању услова из члана 75. став 2 28 

XII Модел уговора 29 

XIII Изјава понуђача о финансијском средству обезбеђења 34 

XIV Образац о реализацији закључених уговора 35 

XV Образац потврде о увиду у узорке добара 37 

XVI Упутство понуђачима како да сачине понуду 
 

38 

 

*Напомена: 
Конкурсна документација има 45 стране. 
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у 
свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено 
обратите Наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал Јавних набавки и интернет 
страницу Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима 
конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63.  став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) дужан да све измене и допуне конкурсне 
документације објави на Порталу Јавних набавки и на својој интернет страници. У складу са чланом 
63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде објавити на порталу Jавних набавки и на својој интернет страници. 
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о Наручиоцу: 
Наручилац: Предшколска установа „Наша радост“ 
Адреса: Антона Ашкерца бр. 3, 24000 Суботица                                          
Интернет страница: http://www.nasaradost.edu.rs/  
Радно време установе: понедељак – петак од 07:00 до 15:00 часова. 
 

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

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број Д-1.1.5/2016 је набавка добра- радне одеће и обуће. 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
18110000 – радна одећа; 
18800000 – обућа; 
18140000 – додаци уз радну одећу. 
 
4.Партије: 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
5. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

6. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: 
Није у питању резервисана јавна набавка. 
 
7. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација: 

Не спроводи се електронска лицитација. 
 
8. Контакт: 
Лице за контакт: Шујица Сања 
Факс: 024/646411 
Email: sanja.sujica@nasaradost.edu.rs 
 
9. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора: 

Одлуку додели уговора, наручилац ће донети у року до 10 (десет) дана од дана јавног отварања 
понуда. 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ. 
 

 

1. Врста и количина добара: 
 Радна одећа и обућа прописана Актом о процени ризика  Предшколске установе „Наша радост“ бр. 
А – 061/2008. 

2. Техничке карактеристике: 
Дефинисане у оквиру III Поглавља – техничке карактеристике. Добра која су предмет набавке шију 
се искључиво према узорцима наручиоца. Понуђачи могу видети узорке сваког радног дана до 
отварања понуде од 08 до 14 часова на адреси наручиоца, Антона Ашкерца бр. 3 у Суботици. 

3. Квалитет добара: 

Добра морају бити у складу са техничким карактеристикама за ту врсту добара. 

4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 
Контролу испорученог добара у обавези је да изврши лице које Наручилац писмено овласти. 
Све приговоре на квалитет добара која су предмет ове јавне набавке, лице задужено за контролу 
дужно је да истакне Испоручиоцу приликом преузимања робе, а уколико су у питању скривене мане 
у року од 5 (пет) дана од дана испоруке добара. Испоручилац је дужан да гарантује квалитет 
испоручених добара и све недостатке који нису настали кривицом наручиоца отклони о свом трошку. 
 

5. Рок испоруке добара: 
Рок испоруке не може бити дужи од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора. 
 

6. Место испоруке добара: 
На адресу Предшколске установе „Наша радост“, Антона Ашкерца бр. 3, Суботица. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5/45 
 

Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица 
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka 
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica 
Matični broj: 08067783 

PIB: 100960649 

Žiro-račun: 840-402667-68 

Šifra delatnosti: 8891 

 
 

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ВОЗИЛА 
 
 

Ред. 

бр. 

 

НАЗИВ ДОБАРА 

 

1. МАЈИЦА, мушка, кратак рукав, тегет боја, са крагном, три дугмића,100% памук 

2. МАЈИЦА, мушка, дуги рукав, тегет боја са крагном и еластичним манжетнама око рукава. Три дугмића. 100% 
памук 

3. МАЈИЦА – ДУКСЕРИЦА тегет боја са еластичним манжетнама око рукава, крагне и у струку, округли отвор, 
100% памук. 

4. ПАНТАЛОНЕ, радне, тегет боја, џепови са стране на ногавицама и два коса џепа испод појаса. Ојачане на 
коленима и са гумом у појасу. 100% памук  260 g/m2 

5. ПАНТАЛОНЕ СА ТРЕГЕРИМА, тегет боја, са  гумом у појасу, дупли шавови, један џеп на прсима, два коса 
џепа испод појаса и са стране џепови на ногавицама. Ојачане на коленима. 100% памук 260 g/m2 

6. БЛУЗА, радна, тегет боја, копчање рајфершлусом. Гума око рукава, два доња џепа и два горња са патном. 
100% памук 260 g/m2. 

7. ПАНТАЛОНЕ, зимске радне. Од 100% акрилних влакана 320 g/m2. Једнострани полар. Са гумом у појасу. 
Ојачане на коленима. Џепови са стране на ногавицама и два коса џепа испод појаса. Тегет боја. 

8. ПАНТАЛОНЕ СА ТРЕГЕРИМА, тегет боја, зимске, радне. Са  гумом у појасу, дупли шавови, један џеп на 
прсима, два коса џепа испод појаса и са стране џепови на ногавицама. Ојачане на коленима. Једнострани полар. 
Од 100% акрилних влакана 320 g/m2. 

9. БЛУЗА, зимска, радна, постављена. Тегет боја, копчање рајфершлусом. Гума око рукава, два доња џепа и два 
горња са патном. Мешавина 35% памук, 35% полиестер 245 g/m2. 

10. МАНТИЛ, бела боја. Копчање на дугмад са краћим реверима. Један нашивени џеп на горњој левој страни и два 
нашивена џепа на доњем делу.100% памук. 

11. КЕЦЕЉА, гумирана. PVC. Водоодбојна са траком око главе и везивањем назад. Боја бела. 

12.  КЕЦЕЉА, двострана кецеља од кепера. Везивање са стране и са два доња џепа. Боја лила. 
35% памук и 65% полиестер. 

13. КЕЦЕЉА, двострана кецеља од кепера. Везивање са стране и са два доња џепа. Боја киви зелена. 
35% памук и 65% полиестер. 

14. РУКАВИЦЕ, плетене бешавне од упреденог најлона са еластичном манжетном. Боја црна. 

15. РУКАВИЦЕ, од мекане говеђе коже. Удобне. 

16. НАОЧАРЕ, бистре, поликарбонатно стакло, са бочном заштитом, подесиве ручице, антимаглин (АМ), за 
заштиту од чврстих летећих честица 

17. РЕФЛЕКТУЈУЋИ ПРСЛУК, жути. Максимална видљивост, једноставна употреба. 

18. НАОЧАРЕ ЗА СУНЦЕ, за возаче, оквир пластични, 100% заштита од UV зрачења, поларизоване, 
фотоосетљиве. 

19. СИГУРНОСНИ ПОЈАС-ОПАСАЧ, димензије 1500х45х15. Две прихватне везне бочне тачке, ремен за држање 
и две металне алке. Широка подршка за леђа. 

20. ЗАШТИТНИ ШЛЕМ, материјал:полипропилен, подесив по опсегу главе. Уложак за упијање зноја. Тежина 320 
g. Боја жута. 

21. ЗАШТИТНА КЕЦЕЉА- кожна, кратка, у пределу трбуха појачана поставом од коже и армирана шипкама или 
плочицама, за столаре у столарској радионици 

22. КАПА, мушка зимска капа, 50% вуна, 50% акрил. 

23. КАПА, женска зимска капа, 50% вуна, 50% акрил. 

24. ПАНТАЛОНЕ, за возаче са појасом и гумом, косим џеповима. Направљене од материјала који не допушта кожи 
да се зноји. Боја тегет. 
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25. ЈАКНА, комбинована водонепропусна и паропропусна, зимска, постављена са улошком на скидање који се 

користи самостално као јакна или прслук и постављене флуо сиве рефлектујуће траке око рукава, на леђа и 
напред на предња горња два џепа, са доста џепова и местом за акредитацију, тегет боја 

 

26. ЈАКНА, женска, термоизолована, паропропусна јакна од 100% полиестера/PU, постава од 100% полиестера, са 
капуљачом која се може спаковати у крагну, копчање зипом. Са практичним косим џеповима. Боја црвена. 

27. ПРСЛУК, за возаче, тегет боја, термоизоловани, водонепропусни, постављени са футрованим улошком дебљим, 
леђа дужа од предњице са џеповима, копчање са цибзаром и дрикерима 

28. ПРСЛУК, црвени женски, термоизоловани, спољни део је од материјала водонепропусног са футрованим 
улошком, задњи део је дужи од предњице, са високом крагном и џеповима са обе стране 

29. КИШНА КАБАНИЦА, PVC, са торбицом, капом и гумом на унутрашњем делу рукава невидљивом. Спојеви 
варени плус шивени. Боја тегет. 

30. ПРСЛУК, од футера штепани. Са цибзаром и два коса џепа. Боја бела. 

31. РАДНА БЛУЗА, женска HACCP са реверима. Џепови скривени унутрашњи са чичком. Дуги рукав. 100% памук. 
Боја бела. 

32. РАДНА БЛУЗА, мушка HACCP са реверима.  Џепови скривени унутрашњи. Дуги рукав. Шлиц на чичак. Боја 
бела. 100% памук. 

32. ПАНТАЛОНЕ, радне женске HACCP. Са гумом у струку, учкуром и шлиц на чичак. 100% памук. Боја бела. 

34. ПАНТАЛОНЕ, радне HACCP мушке. Са гумом у струку и учкуром, цибзар на чичак. 100% памук. Боја бела. 

35. ПРСЛУК, бела боја. HACCP. Постављен са футрованим улошком, без рукава, копчање на чичак и унутрашњи 
џеп. Женски. 100% памук. 

36. ПРСЛУК, бела боја. HACCP. Постављен са футрованим улошком, без рукава, копчање на чичак и унутрашњи 
џеп. Мушки. 100% памук. 

37. КАПА КУВАРСКА, бела боја. HACCP. 100% памук.  

38. КЛОМПЕ, женске. Боја бела и црна. ЛИЦЕ: природна небушена пуна кожа са каишем и копчом. ПОСТАВА: 
природна кожа. ЂОН: полиуретан. 

39. КЛОМПЕ, мушке. Боја бела. ЛИЦЕ: природна небушена пуна кожа са каишем и копчом. ПОСТАВА: природна 
кожа. ЂОН: полиуретан. 

40. КЛОМПЕ, за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче, боја циклама. ЛИЦЕ: природна бушена кожа. 
ПОСТАВА: природна кожа. ЂОН: полиуретан. 

41. 
 

ГУМЕНЕ ЧИЗМЕ, PVC чизме са нитрилом, постава од полиестера, антистатик, противклизни ђон има 
апсорбер енергије у области пете. Боја бела и црна. 

42. ЦИПЕЛЕ, за мајсторе, летње, плитке радне ципеле од водоодбојне коже, антибактеријска постава, анатомски 
обликована, антистатик табаница са слојем тканине произведене од меканог PU која пружа изолацију од 
хладноће и топлоте. Противклизни ђон од комбинације PU и нитрилне гуме. Боја црна. 

43. ЦИПЕЛЕ, за мајсторе, зимске, дубоке радне ципеле са горњиштем од комбинације пуне говеђе водоодбојне 
коже. Паропропусна постава од 100% полиамида отпорна на абразију, брзо упија и ослобађа влагу. 
Aнтибактеријска постава, анатомски обликована, антистатик табаница са слојем тканине произведене од 
меканог PU која пружа изолацију од хладноће и топлоте. Противклизни ђон од комбинације PU и нитрилне 
гуме. Боја црна. 

44. ЦИПЕЛЕ, за возаче, летње,  

плитке радне ципеле од водоодбојне коже, антибактеријска постава, анатомски обликована, антистатик табаница 
са слојем тканине произведене од меканог PU која пружа изолацију од хладноће и топлоте. Противклизни ђон од 
комбинације PU и нитрилне гуме. Боја црна. 

45. ЦИПЕЛЕ, за возаче, зимске. Дубоке радне ципеле од коже, водоодбојне, паропропусне. Постава од 100% 
полиамида, упија и ослобађа влагу, анатомски обликована, антистатик табаница. Изолација од хладноће. 
Противклизни ђон од комбинације PU и нитрилне гуме. Боја црна. 

46. ЦИПЕЛЕ, женске, за магационера. 

Удобне радне ципеле од коже намењене за рад у магацинском простору. Плитке радне ципеле од водоодбојне 
коже, антибактеријска постава, анатомски обликована, антистатик табаница са слојем тканине произведене од 
меканог PU која пружа изолацију од хладноће и топлоте. Противклизни ђон од комбинације PU и нитрилне 
гуме. Боја црна. 

47. ЦИПЕЛА, радна, плитка, поликарбонатна клапна 100 кЈ, уложак кеврал, непробојни међу ђон. Боја црна. 
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Табела величина за жене 

 

Конфекцијски 

бројеви 
34 36 38 40 42 44 46 48 50 

Обим груди 80 84 88 92 96 100 104 108 112 
Обим струка 62 66 70 74 78 82 86 90 94 
Обим бокова 88 92 96 100 104 108 112 116 120 

 
Табела величина за мушкарце 

 

Конфекцијски 

бројеви 
46 48 50 52 54 56 58 60 62 

Обим врата 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
Обим груди 92 96 100 104 108 112 116 120 124 
Обим струка 84 88 92 96 100 104 108 112 116 
Обим бокова 96 100 104 108 112 116 120 124 128 

 
У  табели испод су дате мере и ознаке величина за жене и мушкарце по стандарду EN 13402 - 3: 2015 
                                         

Значење ознака Обим груди за мушкарце Обим груди за жене 

Јако јако мало XXS 70-78 66-74 

Јако мало XS 78-86 74-82 

мало S 86-94 82-90 

средње M 94-102 90-98 

велико L 102-110 98-106 

Екстра велико XL 110-118 107-119 

Екстра екстра велико XXL 118-129 119-131 

Екстра екстра екстра велико 3XL 129-141 131-143 

 

Напомена: Сва добра која су наведена шију се искључиво по узорцима наручиоца. Мере  морају 
бити  у складу са стандардом EN 13402 - 3: 2015 - мере тела и интервали издатим од стране 
акредитованог сертификационог тела, а исте ће се узимати након закључења уговора. У случају да 
величине нису у складу са наведеним стандардом, односно да су добра већа или мања од величине 
која је на њима означена понуђач је дужан да о свом трошку отклони недостатак, односно замени 
неодговарајуће добро. 

 

 

                             Датим и место                                                                        Понуђач 
                
                  __________________________                                        ________________________ 
 
 
Напомена: Потписивањем овог образца Понуђач потврђује да ће испоручити добра у складу са 
траженим карактеристикма и свим постављеним захтевима Наручиоца. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

                                                                                                       

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

 
1 . 1 .  Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има Понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
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 привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 
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; 
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке  
5) 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 немају забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. 

 
1 . 2 .  Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чл. 76. Закона, и то: 

У погледу пословно-техничког капацитета: 

1) Да је понуђач у претходној години (2015.) закључио најмање један уговор о 
испоруци добара која су предмет јавне набавке у вредности која није мања од 
5.000.000,00 динара без ПДВ-а, као и да је добра испоручио у складу са уговором; 

2) Да има најмање 2 (два) доставна возила адекватна за испоруку предмета набавке. 
 
У погледу кадровског капацитета: 

1) Да има најмање 5 (пет) запослених или на други начин радно ангажованих лица пре 
објављивања позива за подношење понуда, од који 1 (једно) мора бити одговорно 
лице, 1 (једно) лице са минимум средњом стручном спремом кројачког смера, 2 
(два) шивача са минимум средњом стручном спремом и 1 (један) административни 
радник са минимум средњом стручном спремом. 

 
У погледу финансијског капацитета: 

1) Да је понуђач у претходне три године (2013, 2014 и 2015.) имао укупне пословне 
приходе минимум у вредности понуде коју доставља; 

 2) Да рачун понуђача није био у блокади ни један дан у периоду од 36 (тридесетшест)  
месеци који претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки; 
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3) Потврда Привредног суда или Агенције за привредне регистре да над понуђачем није 
покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак. 
Потврда не сме бити старија од два месеца пре отварања понуда. 
   

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. тач. 1), 2) и 4)  
Закона, а доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тачка 5. ЗЈН за део набавке који 
ће Понуђач извршити преко Подизвођача. 

1 . 4 .  Уколико понуду подноси група Понуђача, сваки Понуђач из групе, мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4)  Закона, а додатне услове испуњавају 
заједно. Услов из из чл. 75. ст. 1. тачка 5. ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходно испуњење тог 
услова.  
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног суда. Предузетници: Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре, односно другог одговарајућег регистра. 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) 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 давања мита, 
кривично дело преваре; 2) Уверење Вишег суда - Посебног одељења за организовани криминал у 

Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела организованог 
криминала, 3) 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. Уколико понуђач има више законских заступника дужан 
је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције 
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 понуде. 

3)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Правна лица, предузетници и физичка лица Уверење 

Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 

надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

4) Услов из чл. 75. став 2. - Доказ: Потписан и оверен образац изјаве (Поглавље XI). Изјава мора да 
буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  
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Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког учесника (подизвођача) у понуди и оверена печатом.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе и оверена печатом. 
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 
 
Испуњење услова који се односе на пословно-техничке капацитете доказује се: 

1) Образац изјаве о реализацији закључених уговора који чини саставни део конкурсне 
документације (Поглавље XIV) и фотокопијом уговора о испоруци добара који су предмет 
јавне набавке закључених у 2015. години, у врендости од најмање 5.000.000,00 динара без 
ПДВ-а. 

2) Фотокопијом саобраћајне дозволе (очитане), полиса осигурања возила, уговорима на основу 
коришћења (закуп, лизинг - уколико је возило у закупу или узето на лизинг). 

 

Испуњење услова који се односе на кадровски капацитет доказује се: 

1) Фотокопијом радне књижице и потврде о поднетој пријави М-А или другор одговарајућег 
образца за 5 (пет) запослених. За одговорно лице доставити фотокопију картона депонованих 
потписа овереног код банке, фотокопија ОП обрасца (овера потписа лица овлашћеног за 
заступање), ради провере аутентичности потписа на достављеној понуди и оверених потписа 
лица овлашћених за заступање. 
 

Испуњење услова који се односе на финансијске капацитете доказује се: 

      1) Извештајем о бонитету - образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који 
мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за 2013. и 2014. 
годину, и билансом успеха за 2015. годину. 
(Овим извештајем понуђач доказује да је у претходне 3 (три) обрачунске године остварио укупни 
пословни приход мимум у вредности понуде коју доставља) 
Привредни субјект који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге по систему 
простог књиговодства, доставља: 
 -биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак 

грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског 
органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне три 
године (2013, 2014. и 2015. годину)  

-потврду пословне банке о остварeном укупном промету на пословном – текућем 
рачуну за претходне три обрачунске године  

Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања, (паушалац), 
доставља: 

-потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном - текућем 
рачуну за претходне три обрачунске године. 

 
2) Фотокопијом потврде Народне банке Србије да понуђач није био у блокади ни један дан у   

периоду од 36 (тридесетшест) месеци који претходе дану објављивања Позива за подношење 
понуда на  Порталу јавних набавки; 

3) Копија Потврде Привредног суда или Агенције за привредне регистре да над понуђачем није 
покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак. Потврда 
не сме бити старија од два месеца пре отварања понуда. 
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Докази који су јавно проверивог карактера (доступни на интернет страницама надлежних органа), 
понуђач није дужан да доставља у оквиру своје понуде али у понуди мора да наведе који су то докази и 
начин на који наручилац може да их провери. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико иста не садржи доказ одређен ЗЈН чл. 
75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) или конкурсном документацијом, ако Понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Ово значи да би 
Понуђач који је уписан у Регистар Понуђача требало да наведе овај податак, наводећи интернет 
страницу, па сходно томе није обавезан да достави доказ у виду потврде да је регистрован, нити 
доставља доказе о испуњености осталих обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, 
изузев важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности из чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, која је 
предмет јавне набавке, уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом, коју мора да 
достави. 
Доказе о испуњености услова понуђач доставља у форми неоверене фотокопије, а наручилац може пре 
доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о 
стручној оцени за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверене 
копије свих или појединих доказа. 
У случају достављања изјаве из чл. 77. ст. 4. ЗЈН наручилац  пре доношења одлуке о додели уговора 
може од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражти да достави копију захтеваних 
доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. 
Наручилац није дужан да од понуђача затражи  достављање свих или појединих доказа уколико за 
истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 
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. 
Наведена изјава мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима 
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
Понуђач је 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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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 
 

Елементи критеријума, на основу којих ће наручилац извршити доделу оквирног споразума у 
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом 
 
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, наручилац ће доделити уговор Понуђачу 
који понуди краћи рок испоруке. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр. ________________  од  _______ 2016. године за јавну набавку добра- радне одеће и обуће, 
ЈНМВ број Д-1.1.5/2016. 
 

1. ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 
Б) СА ПОДИЗBОЂАЧЕМ 

Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

 

             Датум                Понуђач 

       __________________________               М.П.                          ___________________________ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о понуђачу. 

 

2) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

НАЗИB ПОНУЂАЧА:  

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:  

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:  

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:  

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:  

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА 
(е-маил): 

 

ТЕЛЕФОН:  

ТЕЛЕФАКС:  

БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИB 
БАНКЕ: 

 

ЛИЦЕ ОBЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИBАЊЕ 
УГОBОРА: 
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                  Датум             Понуђач 

          __________________________                  М.П.                   ___________________________ 

 

Напомена: 
 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је  
наведени образац копирати у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
подизвођача. 

3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

1) Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Број рачуна подизвођача и назив банке:  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

2) Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Број рачуна подизвођача и назив банке:  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 

___

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 
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           Датум        Понуђач 

__________________________                  М.П.                   ___________________________ 

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 наведени образац копирати у довољном броју примерака, да се попуни и достави 
за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

1) Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Број рачуна учесника у заједничкој 
понуди и назив банке: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити учесник у 
заједничкохј понуди: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
учесник у заједничкохј понуди:: 

 

 Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

2) Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Број рачуна учесника у заједничкој 
понуди и назив банке: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити учесник у 
заједничкохј понуди: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
учесник у заједничкохј понуди:: 
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  5.ОПШТИ ПОДАЦИ ПОНУДЕ 

 

 
1. 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 

 
2. 

 
Вресност ПДВ-а  
 

 

 
3. 

 
Укупна цена са ПДВ-ом  
 

 

 
4. 

 
Рок важења понуде (не може бити 
краћи од 30 тридесет дана) 
 

 

 
5. 

 
Рок испоруке добара  (не може 
бити дужи од  15 (петнаест) дана) 
 

 

 
6. 

 
Рок и начин плаћања  

 
у року од 45 (четрдесетпет) дана, од дана пријема 
исправног рачуна уплатом на рачун понуђача 

 

 

 

 

                  Датум           Понуђач 

__________________________                  М.П.                   ___________________________ 
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТBОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

 
Назив понуђача : ____________________________________________________________ 
 
Број понуде :  ______________________  Датум : ____________________________________ 
 

Ред. 
бр. 

 
НАЗИВ ПРОИЗВОДА 

 
Јед. мере 

 
Кол. 

Јед. цена 

без ПДВ-а 
Укупна цена 

без ПДВ-а 
Стопа 

ПДВ-а 
Јед. цена 

са ПДВ-ом 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6(4х5) 7 8 9(4х8) 

1. МАЈИЦА, мушка, кратак рукав, тегет боја,  са крагном, три 
дугмића,100% памук ком 18      

2. МАЈИЦА, мушча, дуги рукав, тегет боја са крагном и 
еластичним манжетнама око рукава. Три дугмића. 100% 
памук 

ком 10     
 

3. МАЈИЦА, дуксерица  боја тегет са еластичним 
манжетнама око крагне, рукава и у струку. Округли отвор. 
100% памук. 

ком 8     
 

4. 

ПАНТАЛОНЕ, радне, тегет боја, џепови са стране на 
ногавицама и два коса џепа испод појаса.  
Ојачане на коленима и са гумом у појасу. 100% памук  260 
g/m2 

ком 4     

 

5. 

ПАНТАЛОНЕ СА ТРЕГЕРИМА, тегет боја, са  гумом у 
појасу, дупли шавови, један џеп на прсима, два коса џепа 
испод појаса и са стране џепови на ногавицама. Ојачане на 
коленима. 100% памук 260 g/m2 

ком 1     
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6. 
БЛУЗА, радна, тегет боја, копчање рајфершлусом. Гума око 
рукава, два доња џепа и два горња са патном. 
100% памук 260 g/m2. 

ком 5     
 

7. 

ПАНТАЛОНЕ, зимске радне. Од 100% акрилних влакана 
320 g/m2. Једнострани полар. Са гумом у појасу.  Ојачане на 
коленима. Џепови са стране на ногавицама и два коса џепа 
испод појаса. Тегет боја. 

ком 8     

 

8. 

ПАНТАЛОНЕ СА ТРЕГЕРИМА, тегет боја, зимске, 
радне. Са  гумом у појасу, дупли шавови, један џеп на 
прсима, два коса џепа испод појаса и са стране џепови на 
ногавицама. Ојачане на коленима. Једнострани полар. Од 
100% акрилних влакана 320 g/m2. 

ком 1     

 

9. 
БЛУЗА, зимска, радна, постављена. Тегет боја, копчање 
рајфершлусом. Гума око рукава, два доња џепа и два горња 
са патном. Мешавина 35% памук, 35% полиестер 245 g/m2. 

ком 
 

5     
 

10. 
МАНТИЛ, бела боја. Копчање на дугмад са краћим 
реверима. Један нашивени џеп на горњој левој страни и два 
нашивена џепа на доњем делу.100% памук. 

ком 120     
 

11. КЕЦЕЉА, гумирана. PVC. Водоодбојна са траком око главе 
и везивањем назад. Боја бела. 

ком 50      

12.  
КЕЦЕЉА, двострана кецеља од кепера. Везивање са стране 
и са два доња џепа. Боја лила. 
35% памук и 65% полиестер. 

ком 350     
 

13. 
КЕЦЕЉА, двострана кецеља од кепера. Везивање са стране 
и са два доња џепа. Боја киви зелена. 
35% памук и 65% полиестер. 

ком 120     
 

14. РУКАВИЦЕ, плетене бешавне од упреденог најлона са 
еластичном манжетном. Боја црна. 

ком 5      

15. РУКАВИЦЕ, од мекане говеђе коже. Удобне. ком 1      

16. 
НАОЧАРЕ, бистре, поликарбонатно стакло, са бочном 
заштитом, подесиве ручице, антимаглин (АМ), за заштиту 
од чврстих летећих честица 

ком 5     
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17. РЕФЛЕКТУЈУЋИ ПРСЛУК, жути. Максимална 
видљивост, једноставна употреба. 

ком 1      

18. НАОЧАРЕ ЗА СУНЦЕ, за возаче, оквир пластични, 100% 
заштита од UV зрачења, поларизоване, фотоосетљиве. 

ком 4      

19. 
СИГУРНОСНИ ПОЈАС-ОПАСАЧ, димензије 
1500х45х15. Две прихватне везне бочне тачке, ремен за 
држање и две металне алке. Широка подршка за леђа. 

ком 1     
 

20. 
ЗАШТИТНИ ШЛЕМ, материјал:полипропилен, подесив по 
опсегу главе. Уложак за упијање зноја. Тежина 320 g. Боја 
жута. 

ком 5     
 

21. 
ЗАШТИТНА КЕЦЕЉА- кожна, кратка, у пределу трбуха 
појачана поставом од коже и армирана шипкама или 
плочицама, за столаре у столарској радионици 

ком 2     
 

22. КАПА, мушка зимска капа, 50% вуна, 50% акрил. ком 9      

23. КАПА, женска зимска капа, 50% вуна, 50% акрил. ком 1      

24. 
ПАНТАЛОНЕ, за возаче са појасом и гумом, косим 
џеповима. Направљене од материјала који не допушта кожи 
да се зноји. Боја тегет. 

ком 9     
 

25. 

ЈАКНА, комбинована водонепропусна и паропропусна, 
зимска, постављена са улошком на скидање који се користи 
самостално као јакна или прслук и постављене флуо сиве 
рефлектујуће траке око рукава, на леђа и напред на предња 
горња два џепа, са доста џепова и местом за акредитацију, 
тегет боја 

ком 9     

 

26. 

ЈАКНА, женска, термоизолована, паропропусна јакна од 
100% полиестера/PU, постава од 100% полиестера, са 
капуљачом која се може спаковати у крагну, копчање зипом. 
Са практичним косим џеповима. Боја црвена. 

ком 1     

 

27. 

ПРСЛУК, за возаче, тегет боја, термоизоловани, 
водонепропусни, постављени са футрованим улошком 
дебљим, леђа дужа од предњице са џеповима, копчање са 
цибзаром и дрикерима 

ком 7     
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28. 

ПРСЛУК, црвени женски, термоизоловани, спољни део је 
од материјала водонепропусног са футрованим улошком, 
задњи део је дужи од предњице, са високом крагном и 
џеповима са обе стране 

ком 123     

 

29. 
КИШНА КАБАНИЦА, PVC, са торбицом, капом и гумом 
на унутрашњем делу рукава невидљивом. Спојеви варени 
плус шивени. Боја тегет. 

ком 9     
 

30. ПРСЛУК, од футера штепани. Са цибзаром и два коса џепа. 
Боја бела. ком 4      

31. 
РАДНА БЛУЗА, женска HACCP са реверима. Џепови 
скривени унутрашњи са чичком. Дуги рукав. 100% памук. 
Боја бела. 

ком 10     
 

32. 
РАДНА БЛУЗА, мушка HACCP са реверима.  Џепови 
скривени унутрашњи. Дуги рукав. Шлиц на чичак. Боја бела. 
100% памук. 

ком 8     
 

33. ПАНТАЛОНЕ, радне женске HACCP. Са гумом у струку, 
учкуром и шлиц на чичак. 100% памук. Боја бела. ком 10      

34. ПАНТАЛОНЕ, радне HACCP мушке. Са гумом у струку и 
учкуром, цибзар на чичак. 100% памук. Боја бела. ком 8      

35. 
ПРСЛУК, бела боја. HACCP. Постављен са футрованим 
улошком, без рукава, копчање на чичак и унутрашњи џеп. 
Женски. 100% памук. 

ком 5     
 

36. 
ПРСЛУК, бела боја. HACCP. Постављен са футрованим 
улошком, без рукава, копчање на чичак и унутрашњи џеп. 
Мушки.100% памук. 

ком 4     
 

37. КАПА КУВАРСКА, бела боја. HACCP. 100% памук.  ком 9      

 
 

38. 

КЛОМПЕ, женске. Боја бела и црна. ЛИЦЕ: природна 
небушена пуна кожа са каишем и копчом. ПОСТАВА: 
природна кожа. ЂОН: полиуретан. 

Пар 134     
 

 
 

39. 

КЛОМПЕ, мушке. Боја бела. ЛИЦЕ: природна небушена 
пуна кожа са каишем и копчом. ПОСТАВА: природна кожа. 
ЂОН: полиуретан. 

Пар 8     
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40. 

КЛОМПЕ, за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче, 
боја циклама. ЛИЦЕ: природна бушена кожа. ПОСТАВА: 
природна кожа. ЂОН: полиуретан. 

Пар 350     
 

 
 

41. 
 

ГУМЕНЕ ЧИЗМЕ, PVC чизме са нитрилом, постава од 
полиестера, антистатик, противклизни ђон има апсорбер 
енергије у области пете. Боја бела и црна. Пар 10     

 

 
 
 
 

42. 

ЦИПЕЛЕ, за мајсторе, летње, плитке радне ципеле од 
водоодбојне коже, антибактеријска постава, анатомски 
обликована, антистатик табаница са слојем тканине 
произведене од меканог PU која пружа изолацију од 
хладноће и топлоте. Противклизни ђон од комбинације PU и 
нитрилне гуме. Боја црна. 

Пар 5     

 

 
 
 
 
 
 

43. 

ЦИПЕЛЕ, за мајсторе, зимске, дубоке радне ципеле са 
горњиштем од комбинације пуне говеђе водоодбојне коже. 
Паропропусна постава од 100% полиамида отпорна на 
абразију, брзо упија и ослобађа влагу. Aнтибактеријска 
постава, анатомски обликована, антистатик табаница са 
слојем тканине произведене од меканог PU која пружа 
изолацију од хладноће и топлоте. Противклизни ђон од 
комбинације PU и нитрилне гуме. Боја црна. 

Пар 5     

 

 
44. 

ЦИПЕЛЕ, за возаче, летње, плитке радне ципеле од 
водоодбојне коже, антибактеријска постава, анатомски 
обликована, антистатик табаница са слојем тканине 
произведене од меканог PU која пружа изолацију од 
хладноће и топлоте. Противклизни ђон од комбинације PU и 
нитрилне гуме. Боја црна. 

Пар 4     

 

 
 

45. 

ЦИПЕЛЕ, за возаче, зимске. Дубоке радне ципеле од коже, 
водоодбојне, паропропусне. Постава од 100% полиамида, 
упија и ослобађа влагу, анатомски обликована, антистатик 
табаница. Изолација од хладноће. Противклизни ђон од 
комбинације PU и нитрилне гуме. Боја црна. 

Пар 4     
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Напомена: У цену морају бити укључени сви трошкови које је понуђач имао у реализацији предметне набавке. Цена дата у табели представља цену 
коју ће наручилац исплатити понуђачу чија понуда буде изабрана као најповољније, те уколико понуђач фактурише доданте трошкове исти неће 
бити признати, а самим тим их ни Наручилац неће платити. Осим тога уколико понуђач на некој од позиција не упише цену или упише цену која 
износи 0,00 динара таква понуда неће бити узета у разматрање, односно сматраће се неприхватљивом. 
 
 
 
                                                       Датум                                                                                                                             Понуђач 

                                   _________________________                               М.П           __________________________ 

 

 

 

 
 

 
46. 

ЦИПЕЛЕ, женске, за магационера. 
Удобне радне ципеле од коже намењене за рад у 
магацинском простору. 
Плитке радне ципеле од водоодбојне коже, антибактеријска 
постава, анатомски обликована, антистатик табаница са 
слојем тканине произведене од меканог PU која пружа 
изолацију од хладноће и топлоте. Противклизни ђон од 
комбинације PU и нитрилне гуме. Боја црна. 

Пар 1     

 

 
47. 

ЦИПЕЛА, радна, плитка, поликарбонатна клапна 100 кЈ, 
уложак кеврал, непробојни међу ђон. Боја црна. Пар 1      

                                                                                                                           УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а  
                                                                                                 ВРЕДНОСТ ПДВ-а  

                                                                                                                                                    УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом  
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену јединичну и укупну цену са и без ПДВ-а, изражену у ДИНАРИМА по 
јединици мере, и тај податак оверити печатом и потписати у обрасцу на месту одређеном за то. 
Образац структуре цене Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са применом начина обрачуна трошкова. 
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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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
Приликом припремања понуде за јавну набавку теретног возила, ЈНМВ бр. Д-1.1.5/2016, као 
понуђач: _____________________________________________________________________________, 
из ______________________________________ у складу са чланом 88. став 1. Закона, имао сам 
следеће трошкове: 

 
ВРСТА ТРОШКОВА 

 
ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ (У РСД) 

 
1. 

 

 
2. 

 

 
3. 

 

 
4. 

 

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА СА ПДВ-ом 

 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је 
дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом 
да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 

Напомена: попуњавање овог обрасца није обавезно. 

 
                 Место и датум:                                                                              Понуђач: 

      ___________________________              ___________________________ 

          М.П.  
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАBЕ О НЕЗАBИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као и 
чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС" бр. 86/2015) 
______________________________________________________________________________________, 
као понуђач, са адресом __________________________________________________,  дајем: 

 

 

ИЗЈАBУ О НЕЗАBИСНОЈ ПОНУДИ 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам Понуду у поступку за јавну 
набавку добра- радне одеће и обуће ЈНМВ бр. Д-1.1.5/2016“, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

  

 

                Место и датум:                                                                       Понуђач: 

      ___________________________              ___________________________ 

            М.П.  
  

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац 
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа 
у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. 
Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем Изјава мора бити потписана и оверена печатом 
од стране овлашћеног лица сваког Подизвођача (Изјаву копирати у довољном броју примерака за 
сваког Подизвођача.). 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ст. 1. тач. 1), 

2) и 4)  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

 

1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) ЗАКОНА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник Понуђача _____________________________________________________________, из 
________________________  дајем следећу: 
 

И З Ј А В У 

 

 
Потврђујем да у поступку јавне набавке мале вредности добара - “Набавка добара- радне одеће и 
обуће ЈНМВ бр. Д-1.1.5/2016“, испуњавам све услове из чл. 75.  ст. 1. тач. 1), 2) и 4) Закона. 
 
 
 
 
 
 
                                 Датум:                                                                                          Понуђач: 

            __________________________     М.П.            ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
Напомена:  

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (Изјаву копирати у довољном броју примерака 
за сваког понуђача из групе понуђача.). 
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2. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) 

ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник Подизвођача _____________________________________________________________, из 
________________________  дајем следећу: 
 

И З Ј А В У 

 

 
Потврђујем да  у поступку јавне набавке мале вредности добара - “Набавка добара- радне одеће и 
обуће ЈНМВ бр. Д-1.1.5/2016“, испуњавам све услове из чл. 75.  ст. 1. тач. 1), 2) и 4) Закона. 
 
 
 
 
 
 
 
                          Датум:                                                                                       Подизвођач: 

 

        __________________________  М.П.      ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом (копирати у довољном броју примерака за сваког 
Подизвођача.) 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник” РС 124/2012, 14/15 и 68/15) 
и члана 6. став 1. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл гласник” бр. 86/2015), као заступник 
Понуђача дајем следећу: 

 

             И З Ј А В У 

 

Понуђач__________________________________________ (назив Понуђача), из __________________ 
у поступку за јавне набавке добара - радне одеће и обуће ЈНМВ бр. Д-1.1.5/2016, поштовао је обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде.  

     

 

   

                        Датум:                                                                                       Понуђач: 

       __________________________  М.П.  ___________________________ 

 

 

 

 

 

Напомена: 

Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког Подизвођача (Изјаву копирати у довољном броју примерака за сваког 
Подизвођача.). 
Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (Изјаву копирати у довољном броју примерака 
за сваког понуђача из групе понуђача.). 
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XII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
о набавци добара – радне одеће и обуће за потребе Предшколске установе  „Наша радост“ у  

Суботици 
 
Закључен дана _________2016. године у Суботици између: 
 

1. Предшколска установа „Наша радост“, Суботица, ул. Антона Ашкерца бр. 3, матични број 
08067783, ПИБ 100960649, коју заступа директор проф. деф. Јашо Шимић, (у даљем тексту 
Наручилац) са једне стране и  

2. Пун назив продавца-испоручиоца _________________________________, из 
_________________________ ул. и бр. ____________________________, матични број 
__________________, ПИБ ________________, рачун бр. _____________________________  код 
пословне банке _______________________________, које заступа ______________________________ 
(у даљем тексту Испоручилац) са друге стране. 
 
3. Пун назив подизвођача/учесника у заједничкој понуди____________________________, из 
_________________________ ул. и бр. ____________________________, матични број 
__________________, ПИБ ________________, рачун бр. _____________________________  код 
пословне банке _______________________________, које заступа ______________________________, 
су учешћем у понуди од _________%.  
 
4. Пун назив подизвођача /учесника у заједничкој понуди_________________________, из 
_________________________ ул. и бр. ____________________________, матични број 
__________________, ПИБ ________________, рачун бр. _____________________________  код 
пословне банке _______________________________, које заступа ______________________________, 
су учешћем у понуди од _________%. 
 
5. Пун назив подизвођача /учесника у заједничкој понуди_________________________, из 
_________________________ ул. и бр. ____________________________, матични број 
__________________, ПИБ ________________, рачун бр. _____________________________  код 
пословне банке _______________________________, које заступа ______________________________, 
су учешћем у понуди од _________%. 
 
Напомена: Тачке 3, 4 и 5 попуњавају се у случају подношења заједничке понуде односно понуде 

са учешћем подизвођача. 

 
Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац Одлуком бр. ____________од ________ 2016. 
године, изабрао Испоручиоца као најповољнијег понуђача за набавку добара – радне одеће и обуће за 
потребе Предшколске установе „Наша радост“ у  Суботици,  по спроведеном поступку јавне набавке 
мале вредности _________________, те су се споразумеле о следећем:  
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Предмет Уговора 

 
Члан 1. 

Предмет уговора је испорука добара –  радне одеће и униформе за потребе Предшколске установе 
„Наша радост“ у Суботици, по спецификацији усвојене Понуде Испоручиоца бр. ____________ од 
_____________ године, која је дата у прилогу и чини саставни део овог Уговора. 
 

Члан 2. 
Овим уговором Испоручилац се обавезује да: 
- испоручи добра у року од _____________, од момента закључења уговора, према захтевима 
(карактеристикама) Наручиоца датим у оквиру техничких спецификација које су дате у прилогу и 
чине саставни део овог уговора; 
- сашије добра према узорцима датим од стране Наручиоца у складу са стандардом EN 13402 - 3: 
2015 - мере тела и интервали; 
- о свом трошку изврши преправке; 
- добра испоручи  на адресу Наручиоца Антона Ашкерца бр. 3 Суботица; 
- одговара за физичке недостатке испоручених добара који нису настали кривицом Наручиоца; 
- поступи по приговору Наручиоца и отклони о свом трошку све недостатке у року не дужем од 5 
(пет) дана од дана испоруке; 
-  порступа са пажњом доброг привредника. 
 
Овим уговором Наручилац посла се обавезује да: 
- изврши контролу испоручених добара; 
- благовремено обавести Испоручиоца о свим недостатцима испоручених добара; 
- изврши исплату добара која су предмет овог уговора; 
- поступа са пажњом доброг домаћина. 
 

Вредност добара - цена 

 
Члан 3. 

Цена добара из члана 1. овог Уговора без ПДВ-а износи _________________  динара 
(словима:____________________________________________________). Вредност ПДВ-а на добра 
која се опорезује по стопи од ________% износи __________________________ динара. 
(словима:______________________________________________________________________), док 
укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора са ПДВ-ом износи _____________ динара 
(словима:________________________________________________________________ )                                          
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је 
одређена. 

Услови и начин плаћања 

 
Члан 4. 

Плаћање ће се извршити на текући рачун Испоручиоца бр.:______________________, који се води 
код ____________________________(унети назив банке), у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана 
испостављања рачуна. 
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Уговорне стране су сагласне да ће обавезе настале по овом уговору, које доспевају у наредној 
буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити 
одобрена у тој буџетској години. 

Средства обезбеђења 

 
Члан 5.  

Испоручилац је дужан да приликом потписивања уговора достави Наручиоцу бланко, соло, без 
протеста, оверену и потписану, наплативу на први позив меницу са одговарајућим меничним 
овлашћењем за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности са ПДВ-ом у корист 
наручиоца са роком важности 30 (тридесет) дана дужим од датог рока за испоруку добара. 
Меница мора бити регистрована код пословне банке и евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 
за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. 
Испоручилац је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа овереног од 
стране пословне банке са датумом након објављивања позива за подношење понуда, којим се 
доказује да је лице које потписује бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за 
потписивање и да нема ограничења за исто и оргинал или копију захтева за регистрацију меница. 
Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Испоручилац не изврши све своје обавезе у 
роковима и на начин предвиђен понудом понуђача . 
Овим уговором Наручилац се обавезује да Испоручиоцу на његов писмени захтев врати 
нереализовану депоновану бланко соло меницу у року од 5 (пет) дана од дана истека рока важења 
менице. 

Раскид Уговора 

 

Члан 6. 
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор: 
- уколико Испоручилац касни са извршењем своје уговорне обавезе  дуже од 5 (пет) календарских 
дана, 
- уколико испоручена добра не одговарају врсти и количини наведеној у понуди Испоручиоца, а 
Испоручилац  није поступио по примедбама овлашћеног лица Наручиоца, 
- у случају недостатка средстава за његову реализацију, 
- уколико Испоручилац не постипа са пажњом доброг привредника,  
- уколико Испоручилац грубо крши и остале одредбе овог Уговора.  
Уколико Испоручилац не поштује одредбе овог уговора Наручилац ће га писмено опоменути, уз 
навођење примереног рока у ком је Испоручилац дужан поступити како би отклонио утврђене 
неправилности. 
Ако Испоручилац не поступи у складну са опоменом Наручиоца, Наручилац задржава право да 
раскине уговор. 
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора. 
Даном раскида уговора сматра се дан када је Испоручилац примио Изјаву о раскиду уговора од 
стране Наручиоца. 

Остале одредбе 

 

Члан 7. 
Обавезе Испоручиоца су дефинисане понудом бр. __________ од ____________ године.  
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Наручилац и Испоручилац својим потписом на овом Уговору потврђују могућност измене уговора о 
јавној набавци без спроведеног поступка јавне набавке тако што се може повећати обим предмета 
набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности 
првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 
вредности из чл 39. ст. 1. ЗЈН. 
Контролу испорученог добара из члана 1. овог уговора је у обавези да прати лице које Наручилац 
писмено овласти. 

 
Члан 8. 

Ако је Наручилац због закашњења у извршењу уговорне обавезе Испоручиоца претрпео штету, 
припада му право на накнаду штете, с тим да настанак исте мора доказати Наручилац. 
 

Члан 9. 
Овај уговор се закључује на одређено време и све обавезе из истог морају бити извршене најкасније 
до 31.12.2016. године. 

Члан 10. 
Саставни део уговора чини: 

- Образац понуде из конкурсне документације; 
- Образац структуре цена са упутством како да се попуни и 
- Образац техничке спецификације. 

За све евентуалне измене овог уговора сачиниће се Анекс уговора. 
 

Члан 11. 
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима.  

Члан 12. 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, 
уговара се надлежност Привредног суда у Суботици. 

 
Члан 13. 

Овај  уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна. 
 

Члан 14. 
Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерка, од којих по 3 (три) задржава Наручилац, док 2 
(два) ѕадржава Понуђач. 
 
Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан. 
 
 

НАРУЧИЛАЦ:   ИСПОРУЧИЛАЦ: 
 М.П. М.П.  

Име и презиме овлашћеног лица   Име и презиме овлашћеног лица 
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Члан групе понуђача 
____________________________ 

 
 

 

Члан групе понуђача 
____________________________ 

 

 

Члан групе понуђача 
____________________________ 

 

 

 

Напомена: Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела уговара, 
овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
модела уговора 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 
модела уговора. 
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XIII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорности понуђач ________________________________ 
из ________________________ изјављује да ће уколико буде изабран као најповољнији понуђач у 
предметној набавци доставити тражена средства обезбеђења која се достављају уз уговор. 
 
 
 
 
 
 
 
                   Датум и место                                             Понуђач 
 
      ________________________     __________________________ 
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XIV ОБРАСЦИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 

 
1. СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА - ВРЕДНОСТ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

 
Навести добра који су предмет јавне набавке  (радна одећа и обућа) које су реализоване у 
претходних 12 (дванаест) месеци: 
 

Наручилац 

Период 

испоручених 

добара 

Вредност 

испоручениг 

добара  

Врста добара 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
  
 
                   Датум:                                                                                Потпис овлашћеног  лица 
                                                                    
       _______________________                                                  _____________________________ 
 
 
Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака. 
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2. ПОТВРДА ПОНУЂАЧА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 
___________________________________________________________________________     
   (Назив и адреса Наручиоца) 
         Пун назив Понуђача 
     ________________________________________________ 
 
У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
издаје се: 

П О Т В Р Д А 

Понуђача (Испоручиоца) о реализацији закључених уговора 
 
Овим потврђујемо да је ____________________________________________________________(Назив 
и седиште Понуђача),  реализовао  уговоре  закључене са _______________________________ 
______________________ (Назив и седиште Наручиоца коме је у претходних 12 (дванаест) месеци 
(2015. година) извршена испорука добара која су предмет набавке) 
 

Ред.бр. Предмет уговoра Број и датум 

уговора 

Вредност извршених услуга 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 
Контакт особа  Наручиоца ________________________________________ 
Телефон _________________ 
Потврда се издаје на захтев Понуђача: _______________________________________________ 
ради учествовања  у поступку јавне набавке бр. Д-1.1.5/2016 
 
*УЗ ПОТВРДУ ОБАВЕЗНО ПРИЛОЖИТИ КОПИЈЕ УГОВОРА.* 
У случају више референтних наручилаца потврду ископирати у довољном броју примерака. 

Образац о реализацији закључених уговора Понуђач не мора достављати на датом образцу већ 

то може учинити и на други начин, али је важно да приложени образац садржи све горе 

наведене елементе. 

                                                                                   
    Овлашћено лице Наручиоца 

                                                                                       __________________________________ 
                                                                                                  (Пуно име и презиме и функција) 
 
                                                 М.П.     ___________________________________ 
                                                                                                         Потпис овлашћеног 
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XV ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О УВИДУ У УЗОРКЕ ДОБАРА  

 
 
 
Потписом овог образца Наручилац потврђује да је Понуђач ____________________________ из 
___________________________ извршио увид у узорке по којима је потребно сашити радну одећу , 
односно испоручити обућу, а Понуђач да је упознат са свим захтевима Наручиоца, као и да ће 
уколико буде изабран као најповољнији понуђач сашити добра према траженим карактеристикама. 
 
Увид у узорке може се извршити сваког радног дана од 08 до 14 часова у просторијама ПУ „Наша 
радост“, ул Антона Ашкерца бр. 3 у Суботици. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                   Потпис овлашћеног лица Наручиоца 

                                                                                        
                                                                                   _________________________________ 

 

 
                                                                                   Потпис овлашћеног лица Понуђача 

 
                                                                                   __________________________________ 
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XVI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз 
понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају 
бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА 

Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне 
документације. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако што 
понуђач читко уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.  
У случају грешака насталих писањем приликом уношење података у конкурсну документацију 
понуђач може извршити исправку истих тако што ће погрешан податак прецртати, поред уписати 
исправан и све то оверити својим печатом и потписати. 
Сви документи поднети у понуди морају бити повезани јемствеником у целину и запечаћени, тако да 
се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно 
прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Тражена средства финансијског обезбеђења 
понуђач доставља у пвц фолији, запечећена и на тај начин их повезује саосталим документима.  
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 понуда први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији потребно је навести назив, адресу Понуђача и број телефона. 
Уколико Понуђач понуду подноси са Подизвођачем, на коверти је потребно назначити да се ради о 
понуди са Подизвођачем и навести називе, адресу и број телефона свих учесника у понуди. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе, адресу и број телефона свих представника понуђача у заједничкој 
понуди. 
Понуду се доставља на адресу: 
Предшколска установа „Наша радост“ ул. Антона Ашкерца бр. 3,  24000 Суботица 

са назнаком: 

 

“ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА- РАДНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ - ПОСТУПАК ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР. Д-1.1.5/2016 -НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 30.06.2015. 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 Наручулац 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 мора да садржи: 

- Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде; 
- Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН; 
- Споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
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набавке – уколико понуду подноси група понуђача, 
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац техничке спецификације; 
- Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора; 
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене са упутством како да се попуни; 
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди; 
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. 
 став 2. ЗЈН; 
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац потврде о увиду у узорке добара; 
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о средству финансијског обезбеђења; 
 
- Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац трошкова 
припреме понуде, потписан и оверен печатом – није обавезан део понуде. 
 
- У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, понуду припремити у складу како је 
предвиђено конкурсном документацијом. 
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 потписивати и печатом оверавати 
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
матерјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране 
сваког Понуђача из групе понуђача. 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 материјалном 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 чл. 81. Закона и мора 
бити достављен уз понуду. 
 
3.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И НАЧИН НА КОЈИ СЕ 

ПОДНОСИ ТАКВА ПОНУДА 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

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: Предшколска установа „Наша 
радост“, Антона Ашкерца бр. 3, 24000 Суботица, са назнаком: 
 
„Измена понуде за јавну набавку добра – радне одеће и обуће ЈНМВ бр. Д-1.1.5/2016 – НЕ 

ОТВАРАТИ”, или 

„Допуна понуде за јавну набавку добра – радне одеће и обуће ЈНМВ бр. Д-1.1.5/2016 - НЕ 

ОТВАРАТИ”, или 

„Опозив понуде за јавну набавку добра - радне одеће и обуће ЈНМВ бр. Д-1.1.5/2016 - НЕ 

ОТВАРАТИ”, или 
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„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра - радне одеће и обуће ЈНМВ бр. Д-1.1.5/2016 - 

НЕ ОТВАРАТИ”. 

 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. Уколико Понуђач понуду 
подноси са Подизвођачем, на коверти је потребно назначити да се ради о понуди са Подизвођачем и 
навести називе, адресу и број телефона свих учесника у понуди. 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. 
 
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, 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 наведе да понуду 
подноси са подизвођачем , проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који 
не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење 
набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и Понуђача који подноси понуду 
са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору. Понуђач је дужан да за подизвођаче 
достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, 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. 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора 
наручилац претрпео зантну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организавију надлежну 
за заштиту конкуренције. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим  
се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о: 
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 
понуђача пред Наручиоцем, 
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Понуђач у Образцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе понуђача. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 
IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
Задруга може поднети пунуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у 
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име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
9.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање ће се вршти у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна у 
пријемној служби ПУ „Наша радост“, ул. Антона Ашкерца бр. 3, 24000 Суботица. Плаћање се врши 
уплатом на рачун понуђача.  
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара: 
Место испоруке је адреса наручиоца Антона Ашкерца бр. 3, Суботица. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде: 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда, у складу са 
чланом  90. Закона о јавним набавкама. 
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. 
 
 
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 у току периода важења уговора и не може се мењати. 
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има 
предност у случају несагласности са нумерички израженом ценом. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 
Закона. 
Обавеза Понуђача и Наручиоца је да изврше рачунску проверу цена из понуде. 
 
11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈА СЕ ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПОНУДУ 

а) Понуђач је дужан да уз понуду достави бланко, соло, без протеста, оверену и потписану, 
наплативу на први позив меницу са одговарајућим меничним овлашћењем за озбиљност понуде у 
износу од 10% од укупне вредности са ПДВ-ом у корист наручиоца са роком важности 30 (тридесет) 
дана дужим од датог рока за важење понуде. 
Меница мора бити регистрована код пословне банке и евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 
за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. 
Понуђач је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа овереног од стране 
пословне банке са датумом након објављивања позива за подношење понуда, којим се доказује да је 
лице које потписује бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за потписивање и да нема 
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ограничења за исто и оргинал или копију захтева за регистрацију меница. Наручилац ће уновчити 
меницу уколико: Изабрани понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или 
измени своју понуду или понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише исти. 
 
б) Понуђач је дужан да приликом потписивања уговора достави Наручиоцу бланко, соло, без 
протеста, оверену и потписану, наплативу на први позив меницу са одговарајућим меничним 
овлашћењем за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности са ПДВ-ом у корист 
наручиоца са роком важности 30 (тридесет) дана дужим од датог рока за испоруку добара. 
Меница мора бити регистрована код пословне банке и евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 
за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. 
Понуђач је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа овереног од стране 
пословне банке са датумом након објављивања позива за подношење понуда, којим се доказује да је 
лице које потписује бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за потписивање и да нема 
ограничења за исто и оргинал или копију захтева за регистрацију меница. Наручилац ће уновчити 
дате менице у случају да изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у роковима и на начин 
предвиђен појединачним уговором . 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 
Одлуком Управног одбора Установе дел. бр. 326-04/2016 од 12.02.2016. године процењена вредност 
јавне набавке одређена је као тајни податак, те иста неће бити саопштена до момента отварања 
понуда. 
 

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА 

Конкурсна документација садржи комплетну техничку документацију. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при 
чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, одговор објави 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, ЈНМВ добра- радна одећа и 

обућа бр. Д-1.1.5/2016“ на неки од следећих начина: факсом на бр. 024/646-411 или на е-маил: 
sanja.sujica@nasaradost.edu.rs. 
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
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није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. став 1. 
Закона: “Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки 
одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем 
од стране наручиоца на Порталу јавних набавки  “ 
 
15. 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. 
 
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси Понуђач. 
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 
- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат односно 
заинтересовано лице које има интерес за доделу оквирног споразума у конкретном поступку јавне 
набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама овог закона.  
- Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. 
- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. 
- О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од пријема 
захтева за заштиту права. 
- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 
или конкурсне документације сматраће се благовременим 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 чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
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- Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац преузме пре истека рока за 
подношење понуда, а нокон истека рока из чл. 149. ст. 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
- После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о обустави поступка, 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 чл. 149. ст. 3 и 4, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока. 
- Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона о јавним набавкама. 
- Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. 
овог закона, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом 
захтеву за заштиту права, осим ако су испуњени услови из чл. 150. ст. 2. и 3. и ако наручилац или 
Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије. 
Захтев за заститу права садржи: 

- 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 чл. 156. ЗЈН; 
- потпис подносиоца. 

Потврдом о уплати таксе се потврђује да је такса уплаћена и која се прилаже уз Захтев за заштиту 
права приликом подношења наручиоцу, како би се исти сматрао потпуним; 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број: 840-
30678845-06 уплати таксу у износу од 60.000,00 динара (шифра плаћања: 253;  сврха: ЗЗП, назив 
наручиоца и број или ознаку јавне набавке ; Корисник: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, позив на бр. 
бр. или ознака јавне набавке).  
 
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је исти додељен у року од 8 
(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона. 
 
19. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави поступка јавне 
набавке, наручилац ће објавити у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, односно 
коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници. 
 
20. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ 

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу 
са чл. 3. тач. 31), 32) и 33) ЗЈН.  
Такође наручилац ће одбити понуду ако: 

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
- понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
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- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 

или није могуће упоредити је са другим понудама. 
Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за избор најповољније 
понуде. 
Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли 
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или 
услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се јавна набавка неће 
понављати у току исте буџетске године (чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама). 
Предметну одлуку Наручилац ће образложити, навести разлоге обуставе поступка, упутство о 
правном средству и исту ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страни у року од 3 
(три) дана од дана доношења. 
 

21. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спроведеног поступка јавне набавке 
повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од 
укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не 
може да буде већа од вредности из чл 39. ст. 1. ЗЈН.  
Након закључења уговора  јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних 
елемената уговора из објективних разлога.  
Изменом уговора о јавној набавци не може се мењати предмет набавке. У случају измене уговора 
неручилац је дужан да донесе Одлуку о измени уговора, која садржи све битне елементе из Прилога 
3Л ЗЈН, да исту објави на Портал јавних набавки и својој интернет страници, као и да достави 
извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 
 
*За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).  

 
 


