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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” 124/2012, 14/2015 и 

68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл.гласник 
РС” 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број 1202-2/20 од 
23.06.2020.године и Решења о именовању лица за спровођење поступка број 1202-3/20 од 02.11.2020. 
године, припремљена је:  

 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
За јавну набавку – ХТЗ опрема одећа и обућа 

 
 

Број јавне набавке: 2Д/20 
 
Конкурсна документација садржи: 34 страна 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
 
 

II 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, 
радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл. 

 
 

4-8 

 
III 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 2Д/20 су добра – ХТЗ опрема одећа и обућа. 
Назив и ознака из општег речника набавке: 18000000 – Одећа, обућа, пртљаг и прибор. 
 
2. Партије 
Набавка није обликована по партијама  
 
3. Подаци о наручиоцу 
Наручилац:    ЈП „Комуналац“Димитровград 
Седиште и адреса наручиоца: Балканска 30.18320 Димитровград 
Телефон    010/362-764,  fax: 010/362-178 
 
4. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом 
и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Није у питању резервисана јавна набавка. 
 
6.Рок испоруке: Сукцесивна испорука током периода важења уговора, најкасније 5 дана од дана 
требовања наручиоца. Количина у спецификацији понуде је процењена количина. Наручилац се не 
обавезује да преузме целокупну количину, већ у зависности од сопствених потреба, а у складу са 
Законом о јавним набавкама. Место испоруке је седиште наручиоца. Трошкови испоруке добара, као 
и други евентуални трошкови који би настали до момента предаје ствари наручиоцу, падају на терет 
понуђача јер је захтев наручиоца да приликом подношења понуда обавезно доставити узорке за артикле 
под редним бр.:(1,6,8,9,10).  
Штампа са логом фирме, тј. ЈП ,,КОМУНАЛАЦ,, ДИМИТРОВГРАД, величине ф8х8 и у средини ЈП, 
величине ф6х6, слика се налази у конкурсној документацији на обрасцу ,,А“(поглавље VIII) и морају 
бити узети у обзир приликом формирања понуђене цене. 
7.Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.Понуђач са којим се закључује 
уговор по овој јавној набавци, дужан је да уз уговор достави меницу као гаранцију за добро 
извршење посла. 
 
8. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Драган Еленков 
Е - mail адреса (или број факса): komunalac.komercijala@gmail.com,010/362-178 
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) дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације 
објави на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 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  јавних набавки и на својој интернет страници. 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

Спецификација за набавку одеће, обуће, (ХТЗ опрема)  
 
1. Одело за димњичаре                                                                                         5 комада 
 
Радне панталоне 
Радне панталоне произведене од 20% памука ±3 и 80% полиестера ± 3% комбинација сиве и црне 
боје са наранџастим детаљима, практични џепови, ојачањана местима изложеним већем хабању, 
поседују џепове за уметање штитника за колена. Површинске масе 235г/м²±5%. 
 
Радна блуза 
Радна блуза произведена од 20% ± 3 памука и 80% полиестера ±3 комбинација сиве и црне боје са 
наранџастим детаљима, практични џепови и ојачања на местима изложеним већем хабању. 
Доставити уз понуду: Декалрацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за 
одржавање. 
 
 
2.  Гумене чизме                                                                            60 пара 
Израђене у складу са стандардом: SRPS EN ISO 20347, ниво заштите OB SRC E 
Чизме су израђене од гуме, постављене памучном плетенином. Чизме су до колена, висина горњег 
дела минимум 340 мм.Чизма је непропустљива. 
Постава текстил-памучна плетенина . 
Ђон је гумени, ребрасти, са крампонима профилисан у циљу спречавања проклизавања  
Висина крампона у предњем делу ђона минимум 5 мм. 
Дебљина ђона без крампона минимум 14 мм. 
Ђон је отпоран на течна горива , 
Отпорност на проклизавање( коефицијент  трења): 
-на керамичком поду + раствор детерџента 
клизање пете ка напред:≥0,28 
клизање предњег дела ка напред:≥0,32 
- на челичном  поду + глицерин  
клизање пете ка напред:≥0,13 
клизање предњег дела ка напред:≥0,18 
Начин израде: целогумена обућа. 
 
Доставити уз понуду:Извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Србије, 
декларацију о усаглашености са траженим стандардом,сертификат о прегледу типа издат од 
именованог тела са територије Србије, упутство  за употребу И одржавање. 
 
3. Пилот одело са улошком  тегет боје  са црвеним паспулима и флуо тракама            40 ком 
 Одело са црвеним паспулима,тегет боје                                                       
Тканина од које је израђено одело, тегет боје: 
Површинске масе: 240-260 gr/м² 
Сировински састав: 65% полиестер ±3%, 35% памук ±3% 
Промена мера при прању на 60°C: маx 3% 
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Тканина је  водоодбојна, уљноодбојна, отпорна према дејству киселина.  
 
Радно одело се састоји од блузе и панталона са трегерима са црвеним паспулима. 
Блуза је равног кроја, са два коса џепа на куковима и са два џепа на грудима који се затварају уз 
помоћ патент затварача. Изнад џепова су црвени паспули. 
Панталоне су равног кроја, са два џепа на боковима и са великим џепом на пластрону који се затвара 
патент затварачем. Имају еластични задњи део трегера за већу удобност.Трегери се копчају 
пластичним копчама. 
 
Уложак за  одело 
Дводелни уложак за одело је израђен од штепане  поставе и пуњен кофлином.Састоји се од блузе и 
панталона.Блуза је равног кроја  са в изрезом.Целом дужином се затвара  пластичним 
рајсфершлусом.Рукави блузе су углављени и завршавају се порубом у који је убачена еластична 
трака. 
Са унутрашње стране панталона у пределу струка нашивена је еластична трака.Ногавице панталона 
се заврашвају порубом у који је убачена еластична трака.Шлиц панталона је  са преклопом. 
Површинска маса: 
Постава: 50-70 gr/m2  
Блокада:10-20 gr/m2 
Кофлин:150-170 gr/m2 
Постава: 50-70 gr/m2  
Лого: На левом џепу блузе и на џепу на пластрону панталона налази се лого  предузећа, који је дат у 
прилогу конкурсне докумнтације. 
Доставити уз понуду:Извештај о испитивању тканине од које се израђује одело, извештај о 
испитивању улошка  издати од акредитоване установе са територије Србије, упутство  за употребу и 
одржавање. 
 
4. Пилот одело са улошком  тегет боје  са црвеним паспулима                                          100 ком 
Одело са црвеним паспулима,тегет боје                                                       
Тканина од које је израђено одело, тегет боје: 
Површинске масе: 240-260 gr/m² 
Сировински састав: 65% полиестер ±3%, 35% памук ±3% 
Промена мера при прању на 60°C: max 3% 
Тканина је водоодбојна, уљноодбојно, отпорно према дејству киселина.  

 
Радно одело се састоји од блузе и панталона са трегерима са црвеним паспулима. 
Блуза је равног кроја, са два коса џепа на куковима и са два џепа на грудима који се затварају уз 
помоћ патент затварача. Изнад џепова су црвени паспули. 
Панталоне су равног кроја, са два џепа на боковима и са великим џепом на пластрону који се затвара 
патент затварачем. Имају еластични задњи део трегера за већу удобност.Трегери се копчају 
пластичним копчама. 
 
Лого: На левом џепу блузе и на џепу на пластрону панталона налази се лого  предузећа, који је дат у 
прилогу конкурсне докумнтације. 
Доставити уз понуду:Извештај о испитивању тканине од које се израђује одело, извештај о 
испитивању улошка издати од акредитоване установе са територије Србије, упутство  за употребу и 
одржавање. 

 
5. Рукавице заштитне                                                                                                       1000 пара
    
Израђене у складу са стандардом: SRPS EN 388 ниво заштите min.3141 
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Плетене бешавне рукавице са еластичном манжетном, мешавина памука и полиестера са слојем 

природног латекса, еластичне са храпавом површинском обрадом на длану и прстима за бољу 

противклизност, отворена надланица за бољу паропропусност. 

Доставити уз понуду: декларацију о усаглашености,сертификат о прегледу типа издат од 
именованог тела са територије Србије,технички лист производа, упутство  за употребу И одржавање. 
 
6.Ципеле дубоке радне                                                  150 пара 
Израђене  у складу са  стандардом: SRPS EN ISO 20347 ниво заштите 01 FO SRC 

Лице: природна кожа-говеђи бокс, пресовани, хидрофобиран, црне боје 

Дебљина 1,9-2,1 мм 

Отпорност на савијање: Изнад 50 000 циклуса 

Постава: предњи део: неткани текстил (филц),са антимикробном и антибактеријском обрадом. 

Сарице, крагна, петни део:синтетички неткани текстил 

Крагна: вештачка кожа са уграђеним сунђером 

Језик: вештачка кожа затворене жаба форме ради спречавања продирања  воде у ципеле, постављен 

Појачања: 

Предњи део-термопластична капна 

Петни део-термопластични луб 

Уложна табаница:синтетичка неткани текстил+филц, вадива ради одржавања. 

Ђон:двослојни, полиретан 100%, профилисан у циљу спречавања проклизавања са шок апсорбером у 

пети, отпоран на течна горива. 

Проклизавање ђона(коефицијент трења): 

*Керамички под са раствором детерџента 

-клизање предњег дела ка напред: ≥ 0,32 

-клизање пете ка напред:≥0,28 

*Челични под са глицерином 

-клизање предњег дела ка напред:≥ 0,18 

-клизање пете ка напред: ≥0,13 

Отпорност целе обуће према води минимум 60 мин. 

Везивање:помоћу четири пара металних алки и пертли. 

Начин израде: бризгана обућа 

 
Доставити уз понуду:Извештај о испититивању издат од акредитоване установе са територије 
Србије, декларацију о усаглашености,сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са 
територије Србије,технички лист производа,  упутство  за употребу И одржавање. 
 
7. Зимско одело за обезбеђење(, панталоне и јакна)                                                    16 ком 
         
Панталоне, црне боје       
Материјал: 100 % полиамид (najlon) / PU 
Термоизоловане, водоотпорне панталоне са дишљивом мембраном водоотпорне.На струку имају 
еластичне траке са петљама за каиш 
на крају ногавица имају подесиви систем за затезање за комбинацију са дубоком обућом  
 
Доставити уз понуду:Технички лист производа,упутство за одржавање. 
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Пилот јакна  црне боје     
Зимска јакна  је дужине до бокова, И има подигнуту крагну у коју је уметнута капуљача. У поруб 

капуљаче је убачен гајтан са пластичним  стоперима на крајевима. Крагна се у задњем делу  затвара  

помоћу  две чичак траке.Јакна се затвра пластичним ливеним рајфершлусом, по целој дужини, до 

врха  крагне. На прсном делу јакне су нашивена два џепа са косим прорезима према средини јкане, 

који се затварају пластичним ливеним рајсфершлусима.Џеп са десне стране  прсног дела јакне 

додатно има нашивен И мањи џеп за мобилни телефон, са преклопом који се затвара чичак траком.У 

доњем делу јакне, вертиклано су према бочној ивици усечена два џепа са нашивеним џеп 

лајснама.Јакна има нашивен појас који је израђен  од еластичног рендера, по целом обиму, осим у 

делу до рајсфершлуса који је израђен од тканине.Рукави јакне су на скидање, а за јакну  су 

фиксирани пластичним ливеним расјсфершлусима преко којих  се налазе преклопи.Рукави имају 

нашивену манжетну која је израђена од еластичног рендера.Јакна је постављена . На постави је, са 

леве прсне стране, нашивен  џеп који се затвара чичак траком  на средини.Јакна има уложак без 

рукава који је израђен од вештачког крзна.Уложак  је за јакну бочно И у горњем делу, фиксиран 

рајсфершлусом, а у дон јем делу са две нашивене чичак траке. Са леве стране прсног дела улошка 

нашивен  је џеп израђен од истог материјала као И уложак. 

 На крагну јакне је закачена још једна крагна која је у унутрашњем делу израђена од вештачког 

крзна.Крагна  од вештачког крзна је за крагну јакне фиксирана, у доњем делу пластичним спиралним 

рајсфершлусом, а у горњем делу, бочно, са  по једном чичак траком. 

Тканина од које је израђена јакна: 

-површинска маса: 200-230 gr/m2 

-сировински састав:100 % полиестер са наносом PVC-a 

Јакна је водонепропусна и водоодбојна 

Уложак јакне: 

-површинске масе: 400-420 gr/m2 

-сировински састав: 100 % полyестер 

Лого: На предњој  левој страни у висини груди,а на леђима натпис обезбеђење, а испод security. 

И лого И натпис су дати у прилогу конкурсне документације. 

Доставити уз понуду:Технички лист производа,упутство за одржавање. 

 
8. Рукавице  за заштиту од просецања и пробијања                                             5 пара 

Израђене у складу са стандардом: СРПС ЕН 388 ниво заштите мин. 4533 
Рукавице са пет прстију ,храпаве површине на длану, прстима, делу подлактице  
и горње стране палца. Рукавице дужине мин. 460мм. Служе за заштиту од механичких ризика, 
хабања, прорезивања, цепања, пробијања. 
 
Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, 
извештај о испитивању издат од акредотоване установе са територије Србије, декларацију о 
усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу и одржавање. 
 

9.Плитка ципела за електричаре                       4 пара 
Израђена у складу са стандардом: SRPS EN ISO 20345 ниво заштите  SB E P FO SRC 
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Ципела плитка израђена у комбинацији мреже и најлона у потпуности без металних делова.Постава 

од текстила, пропушта ваздух, отпорна на абразију, дебљине 1,1-1,3 mm. 

Заштита прстију. Неметална заштита, отпорна на ударе до 200 J и отпорна на компресију до 1500 kg. 

Ђон: полиуретан/TPU  

Електрична отпорност  > 1000 MΩ 

Тестирани напон 18.000 V (време тестирања 1 минут) < 1 mA 

Проклизавање ђона(коефицијент трења): 

Керамички под са раствором детерџента 

-клизање предњег дела ка напред: ≥ 0,32 

-клизање пете ка напред:≥0,28 

Челични под са глицерином 

-клизање предњег дела ка напред:≥ 0,18 

-клизање пете ка напред: ≥0,13 

Доставити уз понуду: декларацију о усаглашености,сертификат о прегледу типа издат од именованог 

тела са територије Србије,технички лист производа, упутство  за употребу И одржавање. 

 

Приликом подношења понуда обавезно доставити узорке за артикле под редним бр.: ( 1,6,8,9,10) 
Наручилац ће након склапања уговора са најповољнијим понуђачем вратити узорке понуђачима 
који су поднели понуде у поступку јавне набавке и доставили узорке. Изабрани понуђач са којим 
се закључи уговор, биће у обавези да одштампа лого фирме дат у техничкој спецификацији 
(образац А страна 34 )  
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III  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. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 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. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. 
ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) у случају да  је таква дозвола предвиђена 
посебним прописом. 

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 поношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
1. Да понуђач није исказао губитак у пословању за претходна два обрачунска периода ( 
за 2019.год. и 2020. годину ) 

         2.Да понуђач за период од 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда није 
имао блокаду рачуна.  

3.Уз понуду понуђач је обавезан да достави доказе наведене у поглављу II (Врста, 
техничке карактеристике, квалитет... конкурсне документације) - сертификате, 
извештаје о испитивању, деклерације о усаглашености производа, техничке листове 
произвођача, упутство за употребу, одржавање и складиштење, за оне производе за које 
је то наведено у техничкој спецификацији као и узорке за артикле под редним бр.: 
(1,6,8,9,10) 
 

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) до 4) Закона и 
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 
преко подизвођача. 

 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 
77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је 
у поглављу III одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, 
дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) 
Закона у случају да  је таква дозвола предвиђена посебним прописом коју доставља у виду 
неоверене копије.  
Испуњеност обавезних услова из члана 75..ЗЈН и додатних услова из члана 76.ЗЈН, под 
тачком 1) , 2) 3) и 4)  за учешће у поступку предметне јавне набавке,у складу са чланом 
77.став 4.Закона,понуђач доказује достављањем Изјаве 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу III одељак 3.), потписану од 
стране овлашћеног лица подизвођача. 
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа о испуњености услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави 
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву. 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
 
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. 
 

Напомена:  
Уколико се наручилац определи да се испуњеност свих или појединих услова не доказује изјавом, 
понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин: 

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

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

односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује 
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) 
Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
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организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника 
дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из 
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

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

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства 
финасија и привреде 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 члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, 
дат је у поглављу V тачка 5). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  

 
 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 
          1. Да понуђач није исказао губитак у пословању за претходна два обрачунска периода ( за   
2019.год. и 2020. годину )) -Понуђач доказује Изјавом -  а уколико Наручилац након отварања 
понуда захтева одговарајуће доказе доставити копије финансијских извештаја за 2019.год. и 2020. 
годину  
          2. Да понуђач није исказао неликвидност за период од 6 месеци пре објављивања позива за 
подношење понуда.- Понуђач доказује Изјавом - а уколико Наручилац након отваранња понуда 
захтева одговарајуће доказе доставити потврду Народне Банке Србије о броју дана неликвидности 
(документ је јавно доступан на интернет страни агенције за привредне регистре) 
          3.Уз понуду понуђач је обавезан да достави доказе наведене у поглављу II (Врста, техничке 
карактеристике, квалитет... конкурсне документације) - сертификате, извештаје о испитивању, 
деклерације о усаглашености производа, техничке листове произвођача, упутство за употребу, 
одржавање и складиштење, за оне производе за које је то наведено у техничкој спецификацији као и 
узорке за артикле под редним бр. :( 1,6,8,9,10) 

 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не 
достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 

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

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену 
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76 ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач_________________________________________________[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке ХТЗ опреме број 2Д/20,  испуњава све услове из чл. 75.и 76 Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач 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) Понуђач 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 поношења понуде; 

5) Понуђач није био неликвидан у периоду од 6 месеци пре објављивања позива за 
подношење понуда 

6) Понуђач није исказао пословни губитак у претходне две године (2019.год. и 2020.год.) 
 

 
 

Место:_____________                                                              Понуђач: 
 
Датум:_____________                                                   ___________________                                                        

 

 

 

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

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у 
поступку јавне набавке ХТЗ опреме број 2Д/20, испуњава све услове из чл. 75.и 76 Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији). 

4) Подизвођач није био неликвидан у периоду од 6 месеци пре објављивања позива за 
подношење понуда. 

5) Подизвођач није исказао пословни губитак у претходне две године (2019.год. и 
2020.год.) 

 
 

                     
 
 
 

Место:_____________                                                              Подизвођач: 
Датум:_____________                                                   _____________________                                               

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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IV   КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
 
1) КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА је “најнижа понуђена цена“ 
 
 
2) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ БОДОВА  

Уколико две или више понуда имају исту цену која је уједно и најнижа понуђена цена, 
наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који понуди повољније услове плаћања, уколико 
понуђачи понуде и једнаке услове плаћања уговор ће бити додељен оном понуђачу који понуди 
краћи рок испоруке добара. Услучају да и након примене напред наведених критеријума за 
одређивање предности и даље буду постојале две или више понуда са истим условима предност ће 
се утврдити жребом (извлачењем имена понуђача). Понуђачи ће бити позвани да присуствују 
жребу, о чему ће бити сачињен записник. 

 
Средство финансијског обезбеђења  доставља најповољнији понуђач приликом закључења 
уговора-Као гаранцију за добро и у року извршење посла (за случај да испоручилац прекорачи 
уговорени рок за испоруку и да не испоручи добра која у свему одговарају захтевима из тендерске 
документације и техничке спецификације) и за отклањање недостатака у гарантном року 
Испоручилац се обавезује да приликом потписивања Уговора достави Наручиоцу уредно потписану 
и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са овлашћењем за попуну у 
висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на 
име доброг извршења посла, која ће трајати 10 (десет) дана дуже од истека рока важности уговора 
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V  ОБРАЗЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Понуда бр ________________ од ___________2020.год за јавну набавку ХТЗ опреме број 2Д/20 
 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 
 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
 
2.  ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 
понуду подноси група понуђача. 
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 
 

 

 
 

 
Адреса: 
 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 
 

 

 
 

 
Адреса: 
 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да 
се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
подизвођача. 
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4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 
 

 
Адреса: 
 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 
 

 
Адреса: 
 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 
 

 
Адреса: 
 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  
 
На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набаку бр 
2Д/20 за набавку добара – “ХТЗ опреме“ дајемо понуду како следи: 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
 

 
Укупна цена без ПДВ-а:  
 

 
 

 
ПДВ: 
 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
 

СЛОВИМА БЕЗ ПДВ-а: _______________________________________________________________ 
 
 
 
- НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 
- одложено плаћање  ________________________________________________________ 

 (прецизно навсети број дана одложеног плаћања од дана фактурисања, максимално 45 дана) 
 
 

- РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ – ___________________________________ 
                               (најкасније 5 дана од дана наруџбе, сукцесивно по потреби )  

 
 
- МЕСТО ИСПОРУКЕ - седиште наручиоца: Софијска бб, Димитровград. 
 
 
- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ – ______ дана од дана отварања понуда (не може бити краћи од 

30 дана) 
 

 

 

                 Датум,                   Потпис одговорног лица, 

_________________________                                                _______________________ 
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2)  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

Набавка ХТЗ опреме, према техничкој спецификавији из поглавља II 
 

Р.бр. Назив производа Количина 
Појед.цена без 

ПДВ-а 
Укупно без  

ПДВ-а 
1. 2. 3. 4. 5. 

1 Одело за димњичаре 5   
2 Чизме гумене 60   

3 
Пилот одело (зимско)  са улошком тегет боје са 
црвеним паспулима и флуо тракама 

40 
  

4 
Пилот одело (зимско) тегет боје са црвеним 
паспулима 

100 
  

5 Рукавице заштитне 1000   
6 Ципеле дубоке радне 150   
7 Зимско одело за обезбеђење(, панталоне и јакна) 16   
8 Рукавице  за заштиту од просецања и пробијања  5   
9 Плитка ципела за електричаре 4   

Укупна цена без ПДВ-а:
 

ПДВ:
 

Укупна цена са ПДВ-ом:
 

 

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена 
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача попуњен образац структура цене потписују и 
оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени представник групе понуђача.  
 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 
 у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 
 у колону 5. уписати укупну цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако 

што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама 
(које су наведене у колони 3.);  

 на крају уписати укупну цену свих предмета набавке без ПДВ-а; 
 обрачунати укупан ПДВ у односу на укупну цену свих предмета набавке без ПДВ-а; 
 сабрати укупну цену свих предмета набавке без ПДВ-а и укупан ПДВ. 

 
 
 

  Датум:              Потпис понуђача 

______________________      _______________________ 
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3) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач_________________________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 
следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

  Датум:              Потпис понуђача 

______________________      _______________________ 
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4)  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
     
 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке ХТЗ опреме, бр.2Д/20, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 

 

  Датум:              Потпис понуђача 

______________________      _______________________ 

  

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац 
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа 
у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача. 
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5)  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 2. 
ЗАКОНА 

 
 

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

И З Ј А В У 
 
 

               Понуђач _______________________________________________________ (навести назив 
понуђача) у поступку јавне набавке ХТЗ опреме, бр 2Д/20, поштовао је обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 
изјављује да нема забрану обављања делатности која је на снази у верме подношења понуде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
          Датум                Понуђач 
 
________________                                               __________________ 
 
 
 
 

 

Напомена:  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЈП „Комуналац“ Димитровград                                   Конкурсна документација 
                        Балканска 30                                                                                                          ЈНМВ бр. 2Д/20                       
________________________________________________________________________________________________________ 

  Страна 23 од 34  

 

VI  МОДЕЛ УГОВОРА 
ЈП '' Комуналац'' Димитровград 
Број: ________ 
Дана:_______2020.године 
 

1. ЈП ''Комуналац'' Димитровград, Балканска број 30, текући рачун број 160-386357-58 код 
''Банка Интеса'', матични број 07299974, шифра делатности 3600, ПИБ: 100610690, кога 
заступа директор Саша Алексов, дипл.мен.(у даљем тексту: Наручилац), са једне стране  
и 

2.__________________________________________са седиштем у ________________________ 
улица__________________________________број_____, текући рачун број _______________________ код 
банке_________________________, матични број ____________________, ПИБ_________________, кога 
заступа_____________________________________(у даљем тексту: Понуђач) 

 
под следећим условима закључују: 

 
УГОВОР  О  КУПОРОДАЈИ ХТЗ ОПРЕМА ОДЕЋА И ОБУЋА бр. 2Д/20  

  
Члан 1. 

 
- Уговорне стране констатују да је Наручилац донетом Одлуком о додели уговора бр._/_од __/__ 

2020.године, за продају и испоруку ХТЗ опреме по спроведеном поступку јавне набавке бр.ЈН 2Д/20. од 
_________2020. године, изабрао 

 Понуђача ___________________________ бр.понуде_______као најповољнијег. 
 

Члан 2. 
 

Предмет овог уговора је испорука ХТЗ опреме одеће и обуће, у даљем тексту: опрема, за потребе 
Наручиоца Ј.П.  

''Комуналац'' Димитровград  у току 2020.године, од стране  Понуђача _______________________. 
утврђују да уговорена вредност ХТЗ опреме одеће и обуће које је предмет овог Уговора износи: 
______________ динара без ПДВ-а, односно _______________  динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу 
јединичних цена из усвојене понуде 

 
Члан 2.а 

ПОНУЂАЧ за набавку _________________________________________________ (назив набавке) 
ангажује ПОДИЗВОЂАЧА 
__________________________________________________________________________________ . (напомена: 
овај став се попуњава и биће наведен ако понуђач ангажује подизвођача) 

ПОНУЂАЧ је одговоран и за пропусте које би ПОДИЗВОЂАЧ учинио приликом извршења послова 
предвиђених овим уговором. 

У уговору Подизвођач _______________________________________ (навести назив Подизвођача) 
учествује у делу јавне набавке на 
пословима:____________________________________________________________________. 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач је ______%. или 
Привредни 

субјекти___________________________________________________________________наступају као група 
Понуђача у јавној набавци (опис добра) на основу Споразума којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. (напомена: овај став се попуњава и биће наведен ако 
заједнички наступа група понуђача). 
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Члан 3. 
 

Наручилац се обавезује да, у складу са својим потребама, попуни и достави Понуђачу уредно 
попуњену наруџбеницу.  

У наруџбеници треба да буду назначена врста и количина опреме, у зависности од тренутних потреба 
Наручиоца. 

Врста и количина опреме одређује се у складу са техничком спецификацијом Наручиоца из конкурсне 
документације и понудом Продавца број _______________ од _______2020.године, које чине саставни део 
овог уговора. 
 

Члан 4. 
Понуђач се, у складу са Понудом, обавезује да сукцесивно по потреби Наручиоца у року од ______ 

дана, од дана поруџбине, испоручи тражену опрему Наручиоцу, у супротном Наручилац задржава право на 
једнострани раскид уговора. 
 

Члан 5. 
Понуђач се обавезује да Наручиоцу тражену опрему испоручује франко седиште Наручиоца, у 

присуству овлашћеног радника Наручиоца који на отпремници потврђује пријем испоручене опреме. 
Понуђач се такође обавезује да приликом испоруке наручене опреме достави декларацију уз сваки 

испоручени производ уколико се то тражи у наруџбеници. 
Отпремница мора да садржи назив и количине тражене опреме, која мора да одговара спецификацији 

опреме из наруџбенице, односно конкурсне документације и понуде, са јединичним ценама. 
 

Члан 6. 
Испорука се може вршити  у времену  наведеном у наруџбеници, а уколико није наведено време, 

радним даном у периоду од 07,00 до 15,00 часова, а по потреби и после тог времена. 
 

Члан 7. 
Наручилац мора по пријему испоруке, у присуству представника Понуђача, да без одлагања утврди да 

ли испоручене количине и врсте опреме одгварају спецификацији из наруџбенице. 
У случају да испоручена опрема не одговара нарученој, то ће се констатовати записнички, уз потписе 

представника Наручиоца и Понуђача уз обавезу Понуђача да евентуалну рекламацију отклони у року од 3 
дана, у супротном Наручилац задржава право на једнострани раскид уговора. 
 

Члан 8. 
Јединичне цене ХТЗ опреме утврђене су у понуди Понуђача број _______ од _____2020. године, која је 

саставни део овог уговора. Приликом  испостављања сваког рачуна на јединичну цену из понуде 
обрачунаваће се ПДВ. 

Уговорена вредност не може да пређе износ процењене вредности јавне набавке која износи  ___/___ 
динара без обрачунатог ПДВ-а (попуњава Наручилац). 

Цена се не може мањати без претходног писменог обавештења и сагласности Наручиоца. 
Уколико Наручилац није сагласан са променом цена, уговор ће се раскинути.  

  
Члан 9. 

            Наручилац се обавезује да плаћање изврши на текући рачун Понуђача и то одложено ____________ 
дана,  од дана фактурисања. 
            Понуђач се обавезује да фактуру испостави у року од 3 дана, од дана испоруке, како би Наручилац 
благовремено извршио своју обавезу.  

Понуђач је обавезан да у фактури, односно отпремници која мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица Наручиоца које је примило опрему, искаже врсту и количину са појединачним ценама и 
укупном ценом, а све у складу са понудом. 
 

Члан 10. 
Ако би због непредвиђених догађаја, који се нису могли предвидети у време закључења уговора, 

испуњења обавеза за једну странку постало претерано отежано, или би јој нанело претерано велики губитак, 
она може тражити да се уговор  измени или раскине. 
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Сваку промену због непредвиђених околности (везану за испоруку, односно цену добара и сл.) који су 
предмет јавне набавке, понуђач мора писмено образложити и обавестити наручиоца о истом. Наручилац је 
дужан да наведене околности испита, о истима писмено обавести понуђача и тек након давања сагласности 
наручиоца о прихватању новонасталих околности закључује се анекс уговора. 

Уговорне стране су дужне да благовремено обавесте другу уговорну страну о промењеним 
околностима, као и да ли пристаје на правичну измену уговора што ће се регулисати анексом. 
 Наручилац задржава право на једнострани раскид уговора у случају неиспуњења уговорених обавеза 
од стране Понуђача, а Понуђач у случају неизвршавања уговорених обавеза од стране Наручиоца. 

Наручилац има право да у сваком тренутку испита квалитет испорученог добра и утврди да ли одговара 
условима из техничке спецификације дате у конкурсној документацији,а уколико се утврди да квалитет није 
одговарајући, или се не поштују рокови испоруке,наручилац може да реализује средство обезбеђења- меницу- 
за добро извршење посла. 

 
Члан 11. 

 
 Купац није у обавези да преузме целокупну процењену количину добара,већ у зависности од потреба ,а у 
складу са Законом о јавним набавкама. 
 

Члан 12 
Понуђач се обавезује да приликом потписивања Уговора достави Наручиоцу уредно потписану и 

регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са овлашћењем за попуну у висини од 
10% од вредности уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име доброг 
извршења посла, која ће трајати 10 (десет) дана дуже од истека рока важности уговора. 

 
Члан 13. 

За све односе између Наручиоца и Понуђача који проистекну из примене овог уговора, а нису овим 
посебно регулисани, примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима и 
другим прописима који регулишу ову област. 

 
 

Члан 14. 
             Уговорене стране сагласне су да ће сва евентуална спорна питања решавати договором, а у супротном, 
уговарају належеност Привредног суда у Нишу.  
 
 

Члан 15. 
             Овај уговор је сачињен у 5 ( пет ) истоветна примерка, од којих  за Нарућиоца 3 (три) примерка и 2 
(два) за Понуђача. 
 
                           За Наручиоца,                                                                                За Понуђача, 
 
                ____________________                                                                   __________________ 
                 Директор Саша Алексов 

 
Напомена: 
Модел уговора понуђач мора да потпише (овлашћено лице) и овери печатом чиме потврђује да је 
сагласан са садржином модела уговора. 
У слуцају подношења понуде са учешћем подизвођача модел уговора потписује и оверава пецатом 
понуђач, а у слуцају подношења заједницчке понуде  уговор потписује и оверава печатом онај 
понуђач који је овлашћен да у име свих понуђача из групе понуђача  сагласно споразуму који је група 
понуђача доставила уз понуду 
У слуцају подношења понуде са учешћем подизвођача односно заједницке понуде у моделу уговора 
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача односно сви подизвођачи. 
 
 



ЈП „Комуналац“ Димитровград                                   Конкурсна документација 
                        Балканска 30                                                                                                          ЈНМВ бр. 2Д/20                       
________________________________________________________________________________________________________ 

  Страна 26 од 34  

 
 

VII 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 ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
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.  
Сви документи поднети у понуди морају бити повезани јемствеником 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. 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача и број телефона.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ЈП „Комуналац“Димитровград, Балканска бр.30, 18320 Димитровград, са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку ХТЗ опреме, ЈНМВ бр. 2Д/20- НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17.11.2020 године, до 
12:00 часова.Отварање понуда је 17.11.2020.године у 12:30 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:  

 Све доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке  

 Попуњен, потписан образац понуде  

 Попуњен, потписан образац структуре цене  

 Попуњен, потписан образац изјаве о независној понуди  

 Попуњен, потписан образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 став 2. ЗЈН  

 Попуњен, потписан модел уговора  

 У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је предвиђено 
конкурсном документацијом. 

 Узорке за артикле под редним бр.:( 1,6,8,9,10) 

Уколико достављена понуда не садржи све захтеване податке или иста не одговара конкурсној 
документацији у сваком погледу, не садржи сву тражену документацију, попуњене оригиналне 
обрасце, узорке или није у складу са чланом 3.став 32. и став 33. ЗЈН– таква понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 

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 обрасце дате у конкурсној 
документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном 
одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), 
који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.  
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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. ПАРТИЈЕ 
 
Набавка није подељена на партије. 
 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Понуде са варијантама нису дозвољене. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин 
који је одређен за подношење понуде. 

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

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  
ЈП „Комуналац“Димитровград,Балканска 30.  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку–“ ХТЗ опрема одећа и обућа, ЈНМВ бр.2Д/20-НЕ ОТВАРАТИ”, 
или„Допуна понуде за јавну набавку–“ ХТЗ опрема одећа и обућа, ЈНМВ бр.2Д/20-НЕ ОТВАРАТИ”,  
или„Опозив понуде за јавну набавку–“ ХТЗ опрема одећа и обућа, ЈНМВ бр.2Д/20-НЕ ОТВАРАТИ” 
или„Измена и допуна понуде за јавну – “ ХТЗ опрема одећа и обућа, ЈНМВ бр.2Д/20- НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
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 (поглавље V ОБРАЗАЦ 1) конкурсне документације) 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 (поглавље V 
ОБРАЗАЦ 1) конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење 
набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са 
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 
III 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.  
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања 
испуњености тражених услова. 
 
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 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III 
конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име 
задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 
одговара задруга и задругари у складу са законом. 
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. 
Навести број дана одложеног плаћања, рок плаћања је максимално 45 дана одложено од дана пријемa 
фактуре (рачуна) за испоручену ХТЗ опрему. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.  
Понуђачу није дозвољено тражење аванса. 
9.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара: 
Прецизно дефинисати број дана потребан за испоруку ХТЗ опреме од писмене наруџбе опреме. 
Место испоруке је седиште Наручиоца, сукцесивно по потреби. 
9.3. Захтев у погледу квалитета 

 Понуђач је обљавезан да уз понуду достави доказе наведене у поглављу II (Врста, техничке 
карактеристике, квалитет... конкурсне документације) - сертификате, извештаје о испитивању, 
деклерације о усаглашености производа, техничке листове произвођача, упутство за употребу, 
одржавање и складиштење, за оне производе за које је то наведено у техничкој спецификацији као 
и узорке за артикле под редним бр.: ( 1, 6, 8, 9 и 10). 

 9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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 на 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. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 
Закона. 
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Обавеза Понуђача и Наручиоца je да изврше рачунску проверу цена из понуде. 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Наручилац не захтева додатно средство обезбеђења. 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 
Наручилац је дужан да: 

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом 
утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;  

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 
3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно 

пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава. 
Цена  и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 
понуде неће се сматрати поверљивим. 
 
13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА 
За ову јавну набавку наручилац нема посебну техничку документацију и планове. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА 
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 најкасније 5 
дана пре истека рока за подношење понуде. Додатне информације или појашњења упућују се са 
напоменом: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
ЈНМВ бр. 2Д/20– ХТЗ опрема одећа и обућа ” може се упутити наручиоцу лично или на адресу ЈП 
“Комуналац” Димитровград, Балканска бр.30 или путем e-mail: komunalac.komercijala@gmail.com  
радним даном (понедељак-петак) од 07:00 до 15:00 часова. 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки.  
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу 
рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 
 
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. 
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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, односно заинтересовано лице које има интерес за 
доделу уговора 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 се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 
komunalac.komercijala@gmail.com , факсом на број 010/362-178  или препорученом пошиљком са 
повратницом.  
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом 
захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од 
дана пријема захтева.  
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 
или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране 
наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Овог Закона указао наручиоцу на 
невентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није одклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из предходног става,  сматраће се благовременим уколико је 
понет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања 
одлуке на Порталу јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке 
ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 
подношење захтева из става 3. и 4. члана 149, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева 
знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 
одредбама члана 150. овог закона. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за 
заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 
1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  



ЈП „Комуналац“ Димитровград                                   Конкурсна документација 
                        Балканска 30                                                                                                          ЈНМВ бр. 2Д/20                       
________________________________________________________________________________________________________ 

  Страна 31 од 34  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак 

да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. 
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од 
стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је 
налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести редни број 

јавне набавкe;.  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, 
или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, 
осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у 
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 
корисници јавних средстава), или 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који 
имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
 
18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у предходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно одредби из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама 
2) учинио повреду конкуренције  
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о 

јавној набавци, након што му је уговор додељен 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ којим потврђује да понуђач није испуњавао  своје 
обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти  предмет 
набавке, за период од предходне три године. 
Доказ из предходног става може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 

испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 

уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као 

подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
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8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном 
документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или 
по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1), који се односи на поступак који је 
спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан. 
 
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана 
протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може 
закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним 
набавкама). 
 
20. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 10 дана од јавног отварања понуда. 
Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року 
од три дана од дана доношења одлуке. 
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VIII ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
ИЗЈАВА О ДАВАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

 
 
 
 

са којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да ћемо на дан: 
 
1) потписивања Уговора доставити Наручиоцу средство финансијског обезбеђења меницу и 

менично овлашћење за: 
 

- за добро извршење посла (у складу са Чланом 61.Закона о јавним набавкама) која ће бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница ће бити оверена 
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту ће бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на износ од 10 % од вредности уговора.Уз 
меницу ће бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју ћемо навести у меничном овлашћењу – писму. 
 
 
 
 
 
Датум:___________________                                                               _____________________ 

                        Потпис овлашћеног лица 
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IX ЗАХТЕВАНА ШТАМПА  ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА 
 

 

ОБРАЗАЦ ,,А,, (Изабрани понуђач са којим се закључи уговор, биће у обавези да           

одштампа лого фирме) 
 
 
 
 

Захтевана штампа од стране наручиоца.  
Лого фирме ф 8х8 где је исписан назив Ј.П. 
КОМУНАЛАЦ ДИМИТРОВГРАД, а у средини 
ф6см х 6 см где се налазе само иницијали фирме. 
Слова су беле боје. 
 
 
 


