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Дел. бр. 9493 

Датум: 29.09.2016. 

 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ 

11000 Београд - Саве Шумановића 1 

тел/факс: 011/ 3975-627, e-mail: marko@cikajovazmaj.rs 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 

Заштитна одећа 

 
 

Број: 06/16-Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, септембар 2016. 
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Позив за подношење понуда 

Упутство понуђачу како да сачини понуду 

Изјава о испуњености обавезних услова – Образац 1 

Изјава понуђача да је поштовао важеће прописе – образац 2  

Образац понуде  – образац 3 

Техничка спецификација  Образац 3а 

Модел уговора 

Изјава о довољном кадровском капацитету – образац 4 

Образац трошкова припреме понуде – образац 5 

Изјава о независној понуди – образац 6 

 

 Укупан број страна конкурсне документације: 33 
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Наручилац: 
ПУ „Чика Јова Змај“ 

 

Адреса: 

 

Саве Шумановића 1, Београд 

 

Интернет страница/мejл: 

 

www.cikajovazmaj.rs 

marko@cikajovazmaj.rs 

 

 

ПИБ наручиоца 

 

101745980 

 

Матични број наручиоца: 

 

07028628 

 

Шифра делатности: 

 

8891 

 

Особа за контакт: 

 

Марко Радаковић 

 

Телефон: 

 

011/3975-627 

 

Радно време: 

Понедељак-Петак 

07:30-15:30 ч 

 

Врста поступка: 

 

Поступак јавне набавке мале вредности 

 

Предмет јавне набавке 

 

Добра 

 

Назив јавне набавке 
Заштитна одећа 

 

Редни број јавне набавке 

 

ЈНМВ бр. 06/16-Д 

 

Опис добара 
Заштитна и сигурносна одећа 

Ознака из Општег речника набавки 35113400 

 

Сврха спровеђења набавке 

Набавка се спроводи ради закључења 

уговора 

 

Рок на који се закључује уговор 
До испоруке предметних добара 

http://www.cikajovazmaj.rs/
mailto:marko@cikajovazmaj.rs
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 

Заштитна одећа, ЈНМВ бр. 06/16-Д 

 

ПУ „Чика Јова Змај“, као Наручилац, спроводи поступак јавне набавке мале вредности добара: 

„Заштитна одећа“ на основу Одлуке о покретању поступка ЈНМВ бр. 06/16-Д број 9222 од 

22.09.2016. године, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015). ОРН 35113400.  

 
Поступак јавне набавке је поступак прикупљања понуда. 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 

Не прихватају се понуде са варијантама. 

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику. 

Понуда треба да садржи све елементе наведене у садржају понуде који је саставни део конкурсне 

документације. Неиспуњавање једног или више елемената из садржаја понуде, понуду чини 

неисправном. Понуда мора да садржи све странице конкурсне документације. 
Документација се може преузети: 

1) на интернет страници наручиоца: www.cikajovazmaj.rs 

2) на Порталу јавних набавки. 

Понуде се подносе у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком: „Не отварати – понуда за 

јавну набавку мале вредности: Заштитна одећа, ЈНМВ бр. 06/16-Д, на адресу: ПУ „Чика Јова Змај“, 

Саве Шумановића 1, Београд. На полеђини коверте понуђач даје своју пуну адресу, име и телефон 

особе за контакт. Понуђач је у обавези да на предњој страни коверте наведе и заводни број понуде. 

Неблаговремене понуде – понуде приспеле после рока за њихово достављање, биће неотворене 

враћене понуђачу након завршетка поступка отварања понуда, са назнаком да су поднете 

неблаговремено, а непотпуне понуде ће бити оцењене као неисправне. 

Рок за подношење понуда је  07.10.2016. године до 10 часова. 

Отварање понуда је јавно и обавиће се 07.10.2016. године у 13:00 часова, у просторијама 

градске управе града Београда, Секретаријат за образовање и дечју заштиту, Краљице Марије 1, 

велика сала на 20. спрату, у присуству овлашћених представника понуђача. Овлашћење за учешће 

у поступку отварања понуда мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним бројем под 

којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача, а предаје се 

Комисији непосредно пре почетка поступка отварања понуда. 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда. 

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници у року од три дана од дана доношења. 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

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

чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/12, 

14/2015 и 68/2015). 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији.  

http://www.cikajovazmaj.rs/
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Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 60.000,00 динара на 

рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: 

„Републичка административна такса за захтев за заштиту права, ЈНМВ бр. 06/16-Д. Детаље о 

уплати можете погледати на сајту Републичке комисије за заштиту права www.kjn.gov.rs. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се 

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

поступак оконча, односно, услед којих је престала потреба наручиоца за предметном јавном 

набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци. 

 

Особа за контакт: 

 

Марко Радаковић, дипл. правник, e-mail: marko@cikajovazmaj.rs 

 

Радно време: 

Понедељак-петак 

07:30-15:30 ч 

  

http://www.kjn.gov.rs/
mailto:marko@cikajovazmaj.rs
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УПУТСТВО  ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 
за јавну набавку мале вредности добара: 

„Заштитна одећа“ 

Редни број јавне набавке: ЈНМВ бр. 06/16-Д 

 

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

гласник Републике Србије" број 124/12, 14/2015 и 68/2015), позивом за подношење понуда и 

конкурсном документацијом. 

ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

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

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 

 Понуђач доставља понуду у складу са конкурсном документацијом, позивом за 

достављање понуде, Упутством понуђачу како да сачини понуду и захтеваним условима 

наручиоца. 

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

складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 

124/12, 14/2015 и 68/2015).  

А: Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке и начин како се доказују: 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове 

за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75. Закона и то:  

1. Да је регистрован код надлежног органа односно, уписан у одговарајући регистар 
(чл.75. ст.1. 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 привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл.75. ст.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 (чл. 75. 

ст.1. тачка 4. Закона)  

4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

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

рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је 
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на снази у време подношења понуде, и да гарантује да је ималац права интелектуалне 

својине (чл. 75. ст.2. Закона).  

 

Доказ о испуњености услова из тач.1) -4): 

- Изјава понуђача о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним 

набавкама (Образац 1) 

Напомена: наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија 

је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о 

испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа. 

 

Б: Додатни услови учешће у поступку јавне набавке и начин како се доказују:  

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове 

за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.76. Закона и то:  

1. Кадровски капацитет: 

Да понуђач има најмање 10 радно ангажованих производних радника (кројача и/или шивача) у 
тренутку подношења понуде који раде на пословима предметне набавке 

Доказ: попуњен образац 4 уз који је потребно доставити фотокопије уговора о 

ангажовању запослених (уговор о раду, уговор о привременим и повременим пословима или 

било које врсте уговора из којег ће се видети радно ангажовање кројача, при чему ће се за оцену 

ових доказа примењивати важећи Закон о раду. 

2. Пословни капацитет: 

a. Да понуђач поседује важеће сертификате:   ISO 14001– Систем менаџмента заштитом 

животне средине,  ISO 9001– Систем менаџмента квалитетом,   OHSAS 18001– Систем 

менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду 

Доказ: Фотокопије важећих сертификата ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 

b. Да понуђач поседује Извештај о лабораторијском испитивању тканине издат од стране 

овлашћене лабораторије који гласи на понуђача, не старији од 30 дана од дана 

објављивања позива  за подношење понуда 

 
Доказ:  фотокопија Извештаја о лабораторијском испитивању тканине:  

1) извештај о лабораторијском испитивању тканине: сировински састав 50% памук, 50 пес. 
кепер ткање, 200g/m2+-2%, финоћа предива 25-27 TEX, густина жица по основи: 45 по 
потци: 22; прање на 95С, пеглање на 110С, скупљање по дужини -2%, по ширини до 1%; 
дозвољено хемијско чишћење, дозвољено сушење у бубњу. Боја светло плава, розе и 
кајсија за спремачице, вешерке и кројачице. Боја бела за сервирке, куваре и болницу. Боја 
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светло плава и бела за економат. 
2) извештај о лабораторијском испитивању тканине за мајице: сировински састав 100% 

памук, 160g/m2+-2%, прање на 95С, скупљање при прању на 95С до -3%, боја бела 

3) извештај о лабораторијском испитивању тканине за радну јакну, панталоне и комбинезон 
за техничку службу: боја тегет, сировински састав % памук,  пес. g/m2+-2%, прање на 60С, 
пеглање на 150С, дозвољено хемијско чишћење, сушење качењем, скупљање по ширини и 
дужини до -1% 

 

3. Узорци: 

 Понуђач је у обавези да приликом подношења понуде приложи узорке 

следећих добара из техничке спецификације: 

 а) Спремачице, вешерке, кројачице – кецеља по опису (једна од тражених боја) 
 б) Сервирке – панталоне беле 
 в) Кувари – ПВЦ кецеља 
 г) Болница – блуза женска бела 
 д) Техничка служба – јакна и панталоне тегет боје 
 ђ) Служба транспорта – јакна 
 е) Економат – мантил бели женски 
 

 

ВАЖНО 

 Сваки од ових критеријума мора бити документован. Докази о испуњености услова 

могу се доставити у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели 

уговора, захтевати од Понуђача да достави на  увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа. 

 Приложену документацију оверити потписом и печатом и приложити по наведеном 

редоследу; 

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

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 

  Признаваће се само референце документоване на захтевани начин из области за коју се 

понуда подноси. 

  Уколико понуђач не достави све потребне обрасце и документа наведена у овом делу 

конкурсне документације, таква понуда ће се одбити као неприхватљива. 

          Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова.  

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

страницама надлежних органа уколико у Обрасцу 1 наведе интернет страницу на којој су 

тражени подаци јавно доступни. 
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Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави 

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Закона о јавним набавкама. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвршиоцем, понуђач је дужан да за подизвршилац 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. 

 

ИЗРАДА ПОНУДЕ 

   Понуду попунити на оригиналним обрасцима и моделу уговора који је саставни део 

конкурсне документације. 

Понуда мора да садржи све странице конкурсне документације. 

Понуда се попуњава читко, неким техничким средством или штампаним словима ручно, 

али не графитном или црвеном оловком. У случају било каквих исправки (бељења или 

подебљавања бројева или слова), потребно је на том месту ставити печат и параф одговорног лица. 

Уколико понуђач тако не поступи, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

             Понуђач може поднети само једну понуду. 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде – Образац 3, наведе да ли ће извршење јавне 

набавке делимично поверити подизвођачу и да у својој понуди наведе 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 и правила поступања наручиоца у случају да се 

доспела потраживања преносе директно подизвођачу.  

 Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 

1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. 

 Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
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 У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове 

испуњавају заједно, сагласно члану 81. Закона. 

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

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 

 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу. 

 Понуђач који наступа самостално не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 

или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.  

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из 

конкурсне документације. 

 

НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ 

 

Понуђач је обавезан да понуду састави према упутству Наручиоца и да је поднесе у 

затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком „Не отварати – понуда за јавну набавку мале 

вредности: „Заштитна одећа“, са ознаком за коју се партију подноси понуда, број ЈНМВ бр. 06/16-

Д на адресу: ПУ „Чика Јова Змај“, Саве Шумановића 1, Београд. На полеђини коверте понуђач даје 

своју пуну адресу, име и телефон особе за контакт. На предњој страни коверте је Понуђач дужан 

да наведе заводни број понуде. 

 Рок за достављање понуда је 07.10.2016. године, до 10 часова, без обзира на начин на који 

су послате. Понуде које стигну Наручиоцу после рока одређеног за подношење понуда сматраће се 

неблаговременим. Неблаговремена понуда неће се разматрати већ ће неотворена уз повратницу 

бити враћена понуђачу. 

 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Јавно отварање понуда обавиће се 07.10.2016. године, у 13:00 часова у просторијама 

градске управе града Београда, Секретаријат за образовање и дечју заштиту, Краљице Марије 1, 

велика сала на 20. спраtу, у присуству овлашћених представника понуђача. 

 Пуномоћје за присуство и учествовање у поступку отварања понуда подноси се Комисији 

непосредно пре почетка поступка отварања понуда. Достављено пуномоћје мора бити оригинал 

издато од понуђача, са заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и 

потписом одговорног лица понуђача. 
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ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

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

Измена, допуна или опозив понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену 

понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда. 

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

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

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 

подношење понуде.  

 Захтев за додатним информацијама или објашњењима упутити поштом на адресу: ПУ 

„Чика Јова Змај“, Саве Шумановића 1, Београд, са назнаком: „Захтев за додатним информацијама 

или објашњењима конкурсне документације у поступку јавне набавке ЈНМВ бр. 06/16-Д послати 

факсом на тел. број: 011/3975-627 или електронском поштом на адресу:  marko@cikajovazmaj.rs  

 Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено. 

           Радно време Наручиоца: Понедељак-петак, од 07:30 до 15:30 часова. 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

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

или допунити конкурсну документацију. 

Измене или допуне конкурсне документације биће достављене свим заинтересованим 

лицима за која Наручилац има сазнања да су узела учешће у предметном поступку јавне набавке 

преузимањем конкурсне документације, путем дописа, факса или путем електронске поште, а 

измене односно допуне ће истоврмено бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет 

mailto:marko@cikajovazmaj.rs
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страни Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавним 

набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

ЦЕНА 

 Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, 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 ПДВ-а. 

У Обрасцу понуде са спецификацијом предмета набавке и обрасцем структуре цене  

наведено  је  шта  све  чини  цену,  односно  шта  је  све  потребно  да  понуђач урачуна у цену 

приликом давања понуде.  

Цена понуђача дата у Обрасцу понуде са спецификацијом предмета набавке и обрасцем 

структуре цене не може се мењати до истека рока важења понуде. Цена мора бити исказана у 

динарима са свим урачунатим трошковима који се односе на предмет јавне набавке. 

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

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

чл.  92.  Законa  о  јавним  набавкама,  односно  тражиће  образложење  свих њених саставних 

делова које сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити. 

 

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ 

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде – Образац 3 наведе рок важења понуде. Понуда 

мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. 

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

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

таква понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од 

Наручиоца накнаду трошкова. 
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             У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, 

Наручилац ће Понуђачу надоканадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 

складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, 

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

            Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде, а уколико 

понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од овлашћеног лица понуђача и 

печатом оверен Образац 7, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.  

 

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

 
 Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

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

дефинисани су Обрасцем понуде – Образац 3 и понуђеним моделом уговора. 

 Плаћање ће се вршити након извршене испоруке добара у року од 45 дана од дана пријема 

исправног рачуна са пратећом документацијом. 

 Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача. 

 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 Рок испоруке добара наводи понуђач и он не може бити дужи од 60 дана од дана 

закључења уговора. 

 

ВАРИЈАНТНА ПОНУДА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 

 Критеријум за избор најповољније понуде је: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

 

СТРУЧНА ОЦЕНА 

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

одбијена као неприхватљива уколико се после обављеног отварања понуда, а након прегледа и 

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

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

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

понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан да у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема писаног позива Наручиоца достави оригинале или фотокопије оверене у суду или 

општини за доказе о испуњености услова.  

 

ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

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

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

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

привреде. 

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

и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

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

запошљавања и социјалне политике. 

 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 

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

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

подизвршиоца. 
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ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

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

понуду. Одлука са образложењем, подацима из Извештаја о стручној оцени понуда и упутством о 

правном средству ће бити донета у року од 10 дана од дана отварања понуда и наручилац ће 

одлуку о додели уговора објавити на порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року 

од три дана од дана доношења. 

 

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се 

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

поступак оконча, односно, услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном јавном 

набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци. 

 

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 

 Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само приликом 

пријема понуде и неће бити објављивани приликом отварања понуда, нити у наставку поступка 

или касније. 

 Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не 

садржи ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке 

који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. 

              Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим 

словима имају исписану реч „ПОВЕРЉИВО“. 

           Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени 

начин. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за 

примену елемената критеријума и рангирања понуде. 

 Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача као и поднете понуде до истека 

рока предвиђеног за отварање понуда. 

 

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
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 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, у складу 

са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/12, 

14/2015 и 68/2015).  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 60.000,00 динара на 

рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: 

„Републичка административна такса за захтев за заштиту права, ЈНМВ бр. 06/16-Д. Детаље о 

уплати можете погледати на сајту Републичке комисије за заштиту права www.kjn.gov.rs. 

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

јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015). 

  

http://www.kjn.gov.rs/
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Образац 1. 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:  

И З Ј А В У 

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, Улица ________________________ број _____  потврђује да испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности добра: „Заштитна одећа“, редни број 

јавне набавке 06/16-Д, прописане чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама.  

НАПОМЕНА: 

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

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

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

на прописан начин. 

 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда 

оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а 

може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

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

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

неприхватљиву. 

            За овај услов су понуђачи који наступају са подизвођачима, као и они који наступају у 

заједничкој понуди дужни да доставе доказе.  

 

Датум      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

____________________    _____________________________ 

     М.П. 

 



 

18-33 

 

Образац 2. 

 

 

 У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама  под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:  

 

И З Ј А В У 

 

 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, Улица ________________________ број _____  потврђује да је поштовао обавезе 

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

животне средине и права интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности која 

је на снази у време подношења понуде.   

 Понуђач изјаву даје ради учествовања у поступку јавне набавке мале вредности добара: 

„Заштитна одећа“, редни број јавне набавке ЈНМВ  06/16-Д. 

Датум      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

____________________    _____________________________ 

     М.П. 
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Образац 3. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
За јавну набавку мале вредности добара 

Заштитна одећа 

Редни број јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 06/16-Д 

ПОДАЦИ О ПОНУДИ: 

 

Понуда се подноси (заокружити): 

 

А) Самостално                            Б) Понуда са подизвршиоцем                          В) Заједничка понуда  

 

 

А) Навести податке о понуђачу: 

 

Понуђач:_______________________________________________________________________, адреса 

_______________________________________________________________, одговорно лице (потписник 

уговора)_________________________________, особа за контакт _________________________, број 

телефона___________________, матични број ___________________, ПИБ ____________, ПДВ број___________, е-маил 

_______________________, рачун понуђача __________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача 

_____________________________ . 

 

Б) Навести податке о подизвођачу/подизвођачима (уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем/подизвођачима: 

 

Подизвођач: _____________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број телефона 

___________ матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил _______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача 

_____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвршилац ће предмет 

јавне набавке извршити у делу: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

. 

 

Подизвођач: ______________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број телефона, 

________________, матични број ________________, ПИБ ____________, е-маил _______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача 

_____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће предмет 

јавне набавке извршити у делу: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

__________________________________ . 

 

Подизвођач: _______________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број телефона 

________________матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил _______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача 

_____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће предмет 

јавне набавке извршити у делу: 

________________________________________________________________________________________________________
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Датум 

 

_____________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

__________________________ 

    М.П. 

________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ . 

НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50%, 

односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које 

понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%. 

В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди 

 (уколико се подноси заједничка понуда): 

 ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ ____________, број 

телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил _______________________, овлашћено 

лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача 

_____________________________ . 

___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ ____________, број 

телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил _______________________, овлашћено 

лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача 

_____________________________ . 

___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ ____________, број 

телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил _______________________, овлашћено 

лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача 

_____________________________ . 

 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а 
 

 

Словима 
 

 

Износ  ПДВ  %  
 

 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом  
 

 

Словима 
 

 

Рок испоруке добара (не може бити дужи од 60 дана од 

закључења уговора): 
 

Рок плаћања 45 дана 

Рок важења понуде: 

(најмање 30 дана од дана отварања понуде) 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач непрецизно одреди рок 

важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и слично) 

понуда ће се сматрати неприхватљивом 

_____________  дана 

Начин плаћања: Према моделу уговора 
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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 3а 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

Спремачице, вешерке, кројачице 

Ред. 

бр. 
Артикал Количина 

Јединачна цена 

без ПДВ-а 

Укупно без ПДВ-

а 

1. 

Кецеља средње дужине, диолен 

200гр, 65% полиестер, 35% 

памук или 100% памук, кепер 

200гр, 50% полиестер, 50% 

памук, V изрез и два нашивена 

заобљена џепа доле са везом, 

бочно копчање са две стране, са 

три дугмета 

300   

   
УКУПНО БЕЗ 

ПДВ-а 
 

 

Сервирке 

Ред. 

бр. 
Артикал Количина 

Јединачна цена 

без ПДВ-а 

Укупно без ПДВ-

а 

1. 
ПВЦ кецеља-тања, 

непромочиви ПЛАСТЕКС 
110   

2. 

Женске панталоне, појас са 

стране ластиш, копчање напред 

са рајфешлусом и једним 

дугметом, 2 џепа косо усечена, 

200гр. 50% полиестер 50% 

памук, или 100% памук.  

100   

3. 
Кецеља са пластроном, без 

џепова 
110   

4. 

Прслук женски, двоструко 

штепани, ромбови, раван, 

позади дужи, копчање зип, V 

изрез, пуњење 100 до 120гр 

52   

5. 

Мајица, класичан модел, кратак 

рукав, женска, округли изрез, 

рендер, сингл 160гр, 100% 

памук 

120   

6. 

Сукња, класична, равна, позади 

шлиц фалта, копчање зип, појас, 

дугме, ластиш у појасу бочно, 

кепер, 50% полиестер 50% 

памук или 100% памук 

25   
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7. 

Женска капа са фалтама, чеони 

део раван, платно, круг од 

мрежице, позади ластиш 

110   

   
УКУПНО БЕЗ 

ПДВ-а 
 

 

Кувари 

Ред. 

бр. 
Артикал Количина 

Јединачна цена 

без ПДВ-а 

Укупно без ПДВ-

а 

1. 
ПВЦ кецеља-тања, 

непромочиви ПЛАСТЕКС 
100   

2. 

Женске панталоне, појас, са 

стране ластиш, копчање напред 

са рајфешлусом и једним 

дугметом, 2 џепа косо усечена,, 

200гр. 50% полиестер 50% 

памук, или 100% памук 

90   

3. 
Кецеља са пластроном, без 

џепова 
100   

4. 

Прслук женски, двоструко 

штепани, ромбови, раван, 

позади дужи, копчање зип, V 

изрез, пуњење 100 до 120гр 

32   

5. 

Женска мајица, класичан модел, 

кратак рукав, женска, округли 

изрез, рендер, сингл 160гр, 

100% памук 

80   

6. 

Сукња, класична, равна, позади 

шлиц фалта, копчање зип, појас, 

дугме, ластиш у појасу бочно, 

кепер, 50% полиестер 50% 

памук или 100% памук 

20   

7. 

Женска капа са фалтама, чеони 

део раван, платно, круг од 

мрежице, позади ластиш 

80   

8. 

Мушке панталоне, појас, са 

стране ластиш, копчање напред 

са рајфешлусом и једним 

дугметом, 2 џепа косо усечена,, 

200гр. 50% полиестер 50% 

памук, или 100% памук 

15   

9. 

Мушка капа, чеони део раван, 

платно, круг од мрежице, 

позади ластиш 

15   
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10. 

Мушка мајица, класичан модел, 

кратак рукав, округли изрез, 

рендер, сингл 160гр, 100% 

памук 

25   

11. Чизме гумене беле женске 15   

12. Чизме гумене, беле, мушке 3   

13. 

Прслук мушки, двоструко 

штепани, ромбови, раван, 

позади дужи, копчање зип, V 

изрез, пуњење 100 до 120гр 

6   

14. Термо-отпорне рукавице 36   

   
УКУПНО БЕЗ 

ПДВ-а 
 

 

Болница 

Ред. 

бр. 
Артикал Количина 

Јединачна цена 

без ПДВ-а 

Укупно без ПДВ-

а 

1. 

Женска блуза, укројена, дуг 

рукав, 3 џепа, ревер крагна, 

копачње беби дрихери, 

варијанта фиксирани каиш 

позади или ластиш, кепер, 50% 

полиестер 50% памук или 100% 

памук 

5   

2. 

Женске панталоне, појас плус 

ластиш, са стране копчање 

дугме, косо усечени џепови, 

шлиц, зип варијанта, 200гр. 50% 

полиестер 50% памук, или 100% 

памук 

5   

3. 

Сукња, класична, равна, позади 

шлиц фалта, копчање зип, појас, 

дугме, ластиш у појасу бочно, 

кепер, 50% полиестер 50% 

памук или 100% памук 

5   

   
УКУПНО БЕЗ 

ПДВ-а 
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ТЕХНИЧКА СЛУЖБА 

Ред. 

бр. 
Артикал Количина 

Јединачна цена 

без ПДВ-а 

Укупно без ПДВ-

а 

1. 

Радна блуза: крагна је класична 

у пределу рамена, 10цм са 

предње и 15цм на леђном делу  

је штепано ојачање – ромб 

5x5cm, у леђном делу до рукава 

се налази по једна фалта да би 

руке при раду имале више 

слободе, рукави су на скидање и 

завршавају се са манжетном 

која се затвара чичак траком 

2x4cm, на предњој страни у 

висини груди и лево и десно је 

по један кеса џеп који се 

затварају чичак траком 2x4cm. 

Испод грудних џепова у висини 

појаса су исто нашивена по 

један лево и десно кеса џепови, 

испод оба доња џепа се налази 

по један коси џеп. Блуза има 

укупно 6 џепова. Блуза се 

затвара рајфешлусом, преко 

рајфешлуса је нашивена шоб-

лајсна која се за супротну 

страну причвршћује са три 

чичак траке 2x4cm. У појас 

јакне је увучен ластиш 5cm који 

је проштепан 4 пута. 

Сировински састав: 50% памук, 

50% полиестер, површинска 

маса 240gr/m
2
+-2%, боја тегет, 

прање на 60 степени, скупљање 

при прању на 60 степени по 

дужини до 1%, по ширини 1%, 

пеглање до 150 степени. На 

левом горњем џепу блузе је 

извезен лого Установе 

8   

2. 

Радне панталоне, раван крој, 

појас, минимуm 7 гајки за каиш, 

појас се затвара са једним 

дугметом L-24. Позади са десне 

стране је један ушивни џеп који 

се затвара једним дугметом L-

24. Са стране у пределу бедара 

8   
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су два ушивна џепа, на 

бутинама се назали по један 

кеса џеп који се затварају 

патнама на чичак траку 2x4cm. 

Шлиц се закопчава са 3 дугмета 

L-24. Сировински састав: 50% 

памук, 50% полиестер, 

површинска маса 240gr/m
2
+-2%, 

боја тегет, прање на 60 степени, 

скупљање при прању на 60 

степени по дужини до 1%, по 

ширини 1%, пеглање до 150 

степени. 

3. 

Радни комбинезон, два џак џепа 

са патном, дрихер, доле два 

нашивена џепа, један нашивени 

џеп са патном-дрихер, позади 

два чепа за алат бочно на 

ногавици, ојачање на коленима, 

шнала за регулацију струка, 

скидања рукава лакат, ластиш 

на доњој ивици рукава, ластиш 

у појасу, копчање зип, соб 

лајсна, руска крагна, 240гр 

кепр, 65% полиестер 35% памук 

4   

4. 

Јакна дупла, споља полиамид, 

унутрашњост друга јакна од 

полара 

6   

5. 
Плитка кожна ципела са 

гуменим џоном 
11   

   
УКУПНО БЕЗ 

ПДВ-а 
 

 

СЛУЖБА ТРАНСПОРТА 

 

Ред. 

бр. 
Артикал Количина 

Јединачна цена 

без ПДВ-а 

Укупно без ПДВ-

а 

1. 

Јакна за службу транспорта, 

боја црна или тегет; платно 100 

% пес. непромочиво; капуљача 

скривена у крагни; уложак 

зимски на скидање 

рајфешлусом; рукави на 

скидање рајфешлусом; 2 џепа са 

6   
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стране; 2 џепа горе лево и десно 

– затварају се рајфешлусом; на 

десном горњем џепу нашивен 

џеп за мобилни; дужина – до 

појаса; закопчавање – 

рајфешлус. На јакни извезен 

лого Установе 

2. 
Мантил ревер крагна, дуг рукав, 

плави 
20   

3. 
Мантил ревер крагна, дуг рукав 

бели 
20   

4. 
Плитка кожна ципела са 

гуменим ђоном 
11   

   
УКУПНО БЕЗ 

ПДВ-а 
 

 

ЕКОНОМАТ 

Ред. 

бр. 
Артикал Количина 

Јединачна цена 

без ПДВ-а 

Укупно без ПДВ-

а 

1. Кецеља диолен 6   

2. 
Мантил ревер крагна, дуг рукав, 

бели, женски 
6   

3. 
Мантил ревер крагна, дуг рукав, 

плави, женски 
6   

4. 
Мантил ревер крагна, дуг рукав, 

бели, мушки 
4   

5. 
Мантил ревер крагна, дуг рукав, 

плави, женски 
4   

6. 
Прслук двоструко штапани, 

раван женски 
3   

7. 
Прслук двоструко штепани, 

раван мушки 
11   

   
УКУПНО БЕЗ 

ПДВ-а 
 

 

УКУПНО: ____________________ без ПДВ-а 

ПДВ:____________________ динара  

УКУПНО: _____________________ са ПДВ-ом 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА  

-НАБАВКА ЗАШТИТНЕ ОДЕЋЕ- 

Закључен између:  

Предшколске установе „Чика Јова Змај“, са седиштем у Београду, Улица Саве Шумановића 1, 

коју заступа директор Лидија Хутовић (у даљем тексту: Купац) и  

 _________________________ са седиштем у ________________, улица 

_____________________бр._____, кога заступа директор  _____________________ (у даљем 

тексту: Продавац) 

 Подаци о Купцу: Подаци о Продавцу:  

 
ПИБ: 101745980 ПИБ:  

 

Матични бр: 07028628 Матични бр.:  

 

Број рачуна: 840-640661-06 Број рачуна:  

 

Телефон: 0113975-627 Телефон:  

 

Телефакс: 0113975-627 

 
Телефакс:  

Е-mail: marko@cikajovazmaj.rs 

 

 

E-mail: 

 

           

ОСНОВ УГОВОРА 

Члан 1. 

 Наручилац је Одлуком о додели уговора бр. _______ од ___________ године (попуњава 

Наручилац),  изабрао Продавца као најповољнијег  понуђача за партију 2 – Заштитна одећа,  након  

спроведеног поступка  јавне  набавке мале вредности добара „Заштитна одећа“ број 06/16-Д. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет уговора је набавка добара – заштитне одеће за потребе запослених у ПУ „Чика Јова Змај“. 

 Саставни део овог Уговора је понуда Продавца бр. ________ од ____________ 2016 године. 

 Предмет Уговора Продавац ће извршити (заокружити и попунити):  

а) самостално;  

б) са подизвођачима:  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________ 

в) заједнички, у групи са:  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

 

          ЦЕНА 

Члан 3. 

 Укупна вредност Уговора за набавку предметних добара износи _______________ динара 

без ПДВ-а, односно _________________ динара са ПДВ-ом. Плаћање ће се вршити са конта 426124 

(Заштитна одела) на рачун Продавца _______________________ код _________________ банке. 

   ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 

Члан 4. 

 Извршилац се обавезује да Купцу испоручи предметна добра према опису, 

карактеристикама и условима који су наведени у конкурсној документацији 06/16-Д и усвојеној 

понуди. Продавац се обавезује да у року од _________ (максимум 60) дана од дана закључења 

уговора испоручи предметна добра. Испоручена роба мора задовољити све прописане услове 

квалитета и мора бити упакована у одговарајућу амбалажу, на начин како је предвиђено за ту 

врсту робе.  

     ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

Члан 5. 

 Купац се обавезује да изврши исплату накнаде за испоручена добра која су предмет овог 

Уговора у року од 45 дана од дана примљене фактуре. 
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     ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 6. 

 Овај  Уговор ступа  на  снагу  даном  потписивања и важи  до испуњења обавеза из овог 

уговора.  

 Наручилац задржава право да раскине овај уговор и пре истека утврђеног рока из става 1. 

овог члана уз отказни рок од 10 дана, у случају несавесног пословања од стране Извршиоца. 

Члан 7. 

 На  питања  која  нису  регулисана  овим  Уговором,  примениће  се одговарајуће одредбе 

Закона о облигационим односима. 

 Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора и његових саставних 

делова решаваће споразумно  овлашћени представници  уговорних  страна,  а  спорови  који  не  

могу  бити  решени споразумно решаваће Привредни суд у Београду.   

Члан 8. 

Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих по три за сваку уговорну 

страну и ступа на снагу даном потписивања од стране Уговарача. 

У г о в о р а ч и: 

 

          Купац                Продавац 

 ПУ „Чика Јова Змај“                                                              Предузеће / радња  

 

_____________________      _____________________ 

   Лидија Хутовић 

 

НАПОМЕНА:  Модел  уговора  представља  садржину  уговора  који  ће  Наручилац закључити  

са  понуђачем  коме  буде  додељен  уговор,  као  и  да  ће  Наручилац,  ако понуђач без 

оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што  му  је  уговор  

додељен,  Управи  за  јавне  набавке  доставити  доказ  негативне рефренце. 

Понуђач је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је 

сагласан са садржином Модела уговора. 

Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  група  понуђача  може  да  се определи  да  

претходно  попуњен  Модел  уговора  потпишу  и  печатом  овере  сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити Модел уговора. 
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Образац 4. 

ЈНМВ бр. 06/16-Д 

Заштитна одећа 

 

ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

 

Понуђач:_________________________________ 

Број понуде:______________________________ 

 

Изјављује да за учешће у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – 

Заштитна одећа, ЈНМВ 06/16-Д располаже довољним кадровским капацитетом од ______ 

(минимум 10) радно ангажованих производних радника (кројача и/или шивача) у тренутку 

подношења понуде који раде на пословима предметне набавке. 

 

Датум: _________________      Потпис одговорног лица понуђача  

Место : __________________  М.П.   _________________________________  

 

Напомена: Уз образац доставити фотокопије радних књижица или уговора о раду или други 

доказ о радном ангажовању. 

* Овај услов, сви чланови групе понуђача испуњавају заједно.  

**У случају подношења заједничке понуде образац потписују и оверавају сви чланови групе 

понуђача. 
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Образац 5. 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, Улица ________________________ број _____  је у припреми понуде број 

_______ од ___________ 2016  године, у поступку јавне набавке мале вредности добара: „Заштитна 

одећа“, редни број јавне набавке 06/16-Д, сносио следеће трошкове: 

А) Приказ структуре трошкова припреме понуде (попунити податке који чине приказ 

структура трошкова) 

1. ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од 

________________ динара; 

2. ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од 

________________ динара; 

3. ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од 

________________ динара; 

Б) Укупан износ трошкова припреме понуде износи ______________________ динара. 

НАПОМЕНА: 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

- У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 

ће понуђачу надокандити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

- Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде, а уколико 

понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од овлашћеног лица понуђача и 

печатом оверен Образац 4, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.  

                 Датум 

___________________                   М.П. 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

__________________________ 
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Образац 6. 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 У складу са чланом 26. став 2. Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу  

И З Ј А В У 

 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, Улица ________________________ број _____  изјављује да понуду број 

___________ од _______________ 2016 године, припремљену на основу позива за достављање 

понуде за учешће у поступку јавне набавке мале вредности добара: „Заштитна одећа“, редни број 

ЈНМВ 06/16-Д, подноси независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима.  

 

Датум 

_____________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

__________________________ 

 

М.П. 

 


