
Страница 1 од 49 

 
 

 

 

 

 

Установа студентског стандарда 
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К О Н К У Р С Н А  Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Редни број набавке: ЈНМВ 09/2019 
 

Набавка добара - лична заштитна средства и опрема  
- резервисана јавна набавка -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Објављен Позив 
 

24.05.2019. године 

 
Крајњи рок за достављање понуда 
 

03.06.2019. године до 08.00 часова 

Понуде доставити на адресу 
Установа Студентски центар Нови Сад  
Место: Нови Сад 
Улица Др Симе Милошевића бр. 4 

Јавно отварање понуда обавиће се  

У просторијама наручиоца, Управна зграда, 
сала за састанке, III спрат, 
ул. Др Симе Милошевића бр. 4, Нови Сад 
дана 03.06.2019. године у 08.30 часова 

Укупан број страна 
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
("Сл.гласник РС" бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 
(бр. 05/09-469 од 21.05.2019. године) и Решења о образовању Комисије која спроводи 
поступак јавне набавке мале вредности (бр. 05/09-469/1 од 21.05.2019. године) 
припремљена је: 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку мале вредности 

набавка добара - лична заштитна средства и опрема 
- резервисана јавна набавка -  

ЈНМВ Ред. бр. 09/2019 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
Прилог 1. Подаци о јавној набавци 
Прилог 2. Упутство понуђачима како да сачине понуду 
Прилог 3. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама и упутство како се доказује испуњеност обавезних и додатних услова за 
учешће у поступку јавне набавке 
Прилог 4. Образац понуде 
Прилог 5. Образац Изјаве о испуњавању услова из чл. 75 ЗЈН у поступку јавне набаке 
мале вредности - за понуђача 
Прилог 6. Образац Изјаве о испуњавању услова из чл. 75 ЗЈН у поступку јавне набаке 
мале вредности за подизвођача 
Прилог 7. Образац Изјаве о независној понуди 
Прилог 8. Образац Изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа  
Прилог 9. Образац Техничке карактеристике (спецификација) 
Прилог 10. Образац структуре цене 
Прилог 11. Модел Уговора 
Прилог 12. Образац трошкова припреме понуде 
 
 
 
 
 

КОМИСИЈА: 
 

1. Адриан Барбу, председник,  
- Ненад Лабудовић, заменик председника, 

2. Александра Ћулибрк, члан, 
- Ивана Стеванов, заменик члана, 

3. Бањанин Адриана, члан (службеник за јавне набавке), 
- Жељка Вретунић, заменик члана (службеник за јавне набавке). 
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Прилог 1.  

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Општи подаци о јавној набавци 
 
Назив Наручиоца: УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД  
Адреса Наручиоца: Др Симе Милошевића бр. 4, Нови Сад 
Интернет страница Наручиоца: www.scns.rs 
Врста Наручиоца: државна својина, просвета 
 
2. Врста поступка јавне набавке:  
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу 
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Подаци о предмету набавке 
 
Предмет јавне набавке: набавка добара - лична заштитна средства и опрема; 
Назив из општег речника набавке: радна одећа, специјална радна одећа и прибор, 
заштитна обућа, папуче, гумене чизме. 
Ознака из општег речника набавке: 18100000, 18830000, 18813200,18812200. 
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности. 
Процењена вредност јавне набавке: 2.500.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
4. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Резервисана јавна набавка, у складу са чланом 8. Закона о јавним набавкама.  
 
У поступку јавне набавке право учешћа имају  установе,  организације,  удружења  или  
привредни  субјекти  за  радно  оспособљавање,  професионалну  рехабилитацију  и  
запошљавање  лица  са  инвалидитетом,  ако та лица  чине  најмање  30%  запослених, 
при чему сви учесници у заједничкој понуди и сви подизвођачи морају да буду из 
наведене групације  (члан  8.  став  1.  Закона  о  јавним  набавкама).  
 
6. Подношење електронске понуде није допуштено. 
 
7. Врста, опис и количина добара дати су у спецификацији који је саставни део понуде. 
 
8. Лице за контакт: Жељка Вретунић, службеник за јавне набавке, факс. 021/458-926, e-
mail: javne.nabavke@scns.rs, радним данима од понедељка до петка, у периоду од 07.00 до 
14.00 часова. 
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Прилог 2.  
 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1.  ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ 
 
Понуда, као и сва документација која се односи на понуду, мора бити састављена на 
српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да 
поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик. 
 
Понуђач може да приложи део понуде који се односи на техничке карактеристике, 
квалитет и техничку документацију на енглеском језику. Уколико Наручилац у току 
стручне оцене понуда утврди да би тај део требало да буде преведен на српски језик, 
одредиће Понуђачу рок у коме је дужан да изврши превод тог дела понуде, сходно чл. 93 
ст. 1 ЗЈН. Превод мора бити оверен од стране судског тумача. У случају спора, меродавна 
је верзија конкурсне документације на српском језику. 
 
2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 
 
Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним 
условима Наручиоца: 
 
2.1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за понуђача (попуњен, потписан и 
оверен печатом); 
2.2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за подизвођача (попуњен, потписан 
и оверен печатом, достављају само Понуђачи који подносе понуду са Подизвођачем); 
 2.3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и оверен 
печатом); 
2.4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 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 на 
снази у време подношења понуде (попуњен, потписан и оверен печатом); 
2.5. ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (попуњен, потписан и оверен печатом); 
2.6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА (попуњен, потписан и оверен печатом); 
2.7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (попуњен, потписан и оверен печатом); 
2.8. МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, потписан и оверен печатом); 
2.9. СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (достављају само 
понуђачи који подносе заједничку понуду); 
2.10. УЗОРЦИ, ИЗВЕШТАЈИ О ИСПИТИВАЊУ, УВЕРЕЊА О УСАГЛАШЕНОСТИ 
ПРОИЗВОДА. 
 
НАПОМЕНА: Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину 
понуде, а Понуђач може као саставни део понуде да достави попуњен, потписан од стране 
овлашћеног лица Понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде. 
 
3. ИЗРАДА ПОНУДЕ 
 
Понуде се припремају у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), позивом за подношење понуда и конкурсном 
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документацијом. Понуђач доставља понуду у писаном облику. 
 
Обрасце дате у конкурсној документацији Понуђачи попуњавају читко, а овлашћено 
лице Понуђача исте потписује и оверава печатом. Потписивањем понуде Понуђач се 
изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне 
документације. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача - све обрасце из конкурсне документације могу 
попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу 
овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и 
печатом оверити обрасце из конкурсне документације (у ком случају је то потребно 
дефинисати споразум о заједничком наступу), изузев Изјаве о независној понуди и Изјаве 
о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона, које морају бити потписане и оверене 
печатом од стране сваког Понуђача из групе понуђача. 
 
Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације 
и исправљене коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом 
одговорног лица. 
 
4. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА 
 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може се сигурношћу утврдити да се први пут отвара, лично 
на писарницу сваког радног дана од понедељка до петка, у периоду од 07.00 - 14.00 часова 
или путем поште на адресу Наручиоца: ул. др Симе Милошевића бр. 4 у Новом Саду, са 
обавезном назнаком на лицу коверте "НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЈНМВ Ред. бр. 
09/2019", препоручено поштом или лично преко писарнице Наручиоца.  
 
На полеђини коверте (пошиљке) навести назив и адресу Понуђача, особу за контакт и 
број телефона лица за контакт као и то да ли Понуђач наступа самостално или понуду 
подноси групе понуђача, када је неопходно назначити ко је овлашћени члан групе - 
представник групе Понуђача. 
 
Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 03.06.2019. године до 
08.00 часова. 
 
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након 
истека рока за подношење понуда. Неблаговремене понуде Комисија Наручиоца ће, по 
окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене Понуђачу са назнаком да су 
поднете неблаговремено. 
 
5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 
03.06.2019. године у 08.30 часова, на III спрату у ул. Др Симе Милошевића бр. 4 у Новом 
Саду. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
 
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 
Понуђача. Представник Понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење 
(потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда. 
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6. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
 
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, Понуђач може у року за подношење понуде да измени, 
допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење 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, 
непосредно преко писарнице Наручиоца, или путем поште на адресу Наручиоца: Др Симе 
Милошевића бр. 4 Нови Сад, са назнаком: "ИЗМЕНА или ДОПУНА или ОПОЗИВ 
ПОНУДЕ ЈНМВ Ред. бр. 09/2019 - НЕ ОТВАРАЈ". Понуда се не може допунити, изменити 
или опозвати након истека рока за подношење понуда. 
 
7. ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће 
у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки 
и на својој интернет страници.  
 
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се 
на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 
 
Питања је потребно упутити на адресу Наручиоца: Др Симе Милошевића бр. 4 Нови Сад, 
са назнаком: "Додатне информације (или појашњења) за јавну набавку ЈНМВ 09/2019" 
или послати факсом на број 021/458-926 или електронском поштом на адресу 
javne.nabavke@scns.rs , радним данима од понедељка до петка у периоду од 07.00 до 14.00 
часова.   
 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном у вези са конкурсном 
документацијом и припремом понуде није дозвољено. 
 
8. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда, Наручилац може, било на 
сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог 
лица, да измени или допуни конкурсну документацију. 
 
Тако формулисане измене или допуне ће бити објављене на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 
5. ЗЈН, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
 
Све измене, достављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, 
представљају саставни део конкурсне документације.   
 
У случају продужења рока за отварање понуда, сва права и обавезе Наручиоца и 
Понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, подлегаће и 
продуженом крајњем року за подношење понуда. 
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9. ЦЕНА 
 
Цена коју Понуђач нуди исказује се у динарима. 

У цену урачунати цену предмета јавне набавке, трошкове испоруке, као и све остале 
пратеће трошкове везане за испоруку предметне набавке. 

Цена коју понуди Понуђач биће фиксна током извршавања Уговора и неће подлегати 
променама ни из каквих разлога. 
 
Образац структуре цене мора да садржи све трошкове који морају бити урачунати у 
коначну цену. Понуде Понуђача који нису у систему ПДВ-а и Понуђача који су у систему 
ПДВ-а оцењују се тако што се упоређују њихове укупне цене исказане без ПДВ-а. 
 
Наведене количине у обрасцу структуре цене су оквирне и могу се повећати односно 
смањити у складу са потребама Наручиоца, с тим да је висина утрошка буџетских 
средстава лимитирана процењеном вредношћу набавке. 
 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска цена 
у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву 
цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним 
условима.  
 
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од Понуђача 
детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему 
према члану 92. ЗЈН. 
 
10. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 
На основу члана 4а став 5. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС", бр. 119/12, 68/15 и 113/17), а у 
складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других 
захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура 
("Службени гласник РС", бр. 7/18), све фактуре које буду испостављене за Установу 
Студентски центар Нови Сад, морају бити регистроване у Централном регистру фактура 
(https://www.trezor.gov.rs/Centralni-registar-faktura-lat.html). У супротном, испостављена 
фактура не може бити плаћена.   
 
Рок плаћања је до 45 календарских дана од дана испостављања исправне фактуре за 
испоручена добра, без рекламације (у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012, 68/2015 и 
113/2017)). 
 
Фактура мора гласити на "Установа Студентски центар Нови Сад" и мора да садржи 
деловодни број Уговора о куповини добара под којим је заведен у Студентском Центру 
Нови Сад, тачан назив добара који је захтеван у Обрасцу структуре цене и јединичне 
цене. Фактура се испоставља на основу документа - отпремнице којом се верификује 
квантитет и квалитет испоруке. 
 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
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Авансно плаћање није дозвољено. Уколико понуђач у понуди захтева авансно плаћање, 
понуда ће бити одбијена. 
 
У случају потребе за добрима која нису предвиђена спецификацијом, Понуђач мора на 
захтев овлашћеног лица Наручиоца да достави понуду и важећи ценовник. Цене морају 
да буду тржишне. По писменом прихватању понуде од стране Наручиоца, Понуђач може 
да испоручи добра. Рок за достављање понуде је најдуже 2 календарска дана. 
 
Наручилац задржава право провере цена на тржишту. Уколико уочи већа одступања у 
ценама текућег одржавања и поправки, Наручилац ће захтевати да Понуђач коригује 
своју понуду. 
 
(По Закону о безбедности и здрављу на раду, послодавац је обавезан да за запослене 
обезбеди одговарајућа лична заштитна средства и опрему на основу препознатих ризика, 
тј. опасности и штетности које се налазе у актуелном Акту о процени ризика. У случају 
појаве сваке нове опасности и штетности, послодавац је дужан да измени Акт о процени 
ризика, а самим тим је и велика вероватноћа да се запосленима морају обезбедити и нека 
нова лична заштитна средства и опрема која нису предвиђена актуелним Актом). 
 
11. РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 
1)  Лична заштитна средства  и опрема треба да буду у складу са Законом о безбедности и 
здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон) и 
његовим подзаконским актима. 
 
2) Понуђач се обавезује да изврши узимање величина личних заштитних средстава и 
опреме запослених, на четири локације у Новом Саду, у шест термина које одреди 
Наручилац.  
 
Понуђач има две опције узимања мера: лично мерењем запослених или ће донети узорке 
свих величина на пробу запосленима и на основу тога узимати мере личних заштитних 
средстава и опреме.  
 
Рок за узимање величина је 10 календарских дана од дана потписивања уговора. 
 
3) Рок испоруке добара је 30 дана од дана пријема захтева овлашћеног лица Наручиоца.  
 
Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне и информативног су 
карактера како би понуђачи могли да формирају цену.  
 
Испорука се врши сукцесивно. Наручилац задржава право да количине повећа, односно 
смањи, а све у складу са потребама, с тим да је висина утрошка буџетских средстава 
лимитирана процењеном вредношћу набавке.   
 
4) Место испоруке: ФЦО магацин потрошног материјала Наручиоца на адреси Др Симе 
Милошевића бр. 10. 
 
НАПОМЕНА: Приликом испоруке добара возило би требало да буде ниже од 2,60 м због 
пролаза до магацина, или је потребно обезбедити сопствене раднике ради истовара 
добара.  



Страница 9 од 49 

 
 

13. ГАРАНТНИ РОК И РЕКЛАМАЦИЈЕ 
 
Минимални гарантни рок је наведен у Техничкој спецификацији, у колони "посебан 
захтев наручиоца". 
 
Уколико је дошло до одступања величина испорученог добра или уколико постоје 
оштећења на испорученом добру, понуђач је обавезан да изврши замену добара у року од 
10 календарских дана од дана пријаве рекламације. 
 
Уколико у гарантном року испоручена добра изгубе своја декларисана својства, а за које 
Наручилац не сноси одговорност, Понуђач је обавезан да изврши замену добара у року од 
10 календарских дана од дана пријаве рекламације, тј. сачињеног записника. 
 
14. ДОСТАВЉАЊЕ УЗОРАКА, ИЗВЕШТАЈА О ИСПИТИВАЊУ МАТЕРИЈАЛА, 
УВЕРЕЊА О УСАГЛАШЕНОСТИ И УВИД У УЗОРКЕ 
 
1) Понуђач уз понуду доставља узорке готових производа за све ставке из техничке 
спецификације (Табела бр.1 и Табела бр. 2) (по један комад, односно пар). Уз узорке 
доставити списак добара или реверс. 
 
Узорци морају бити затворени и упаковани у кутију или кесу, са назначеним називом и 
адресом понуђача и бројем јавне набавке. Сваки узорак мора бити обележен редним 
бројем из техничке спецификације, називом готовог производа и обавезном 
декларацијом.  
 
Узорци ће бити визуелно прегледани и задржани све док се не изврши комплетна 
испорука предметних добара. Наручилац неће прихватити испоручена добра, тј. дати 
сагласност за испоруку уколико испоручена добра не одговарају достављеним узорцима.  
 
Уколико понуђач не достави узорке његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.  
Уколико достављени узорци не одговарају захтеваним техничким карактеристикама 
понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.  
 
2) Доставити извештаје о испитивању тканина према захтеваним техничким 
карактеристикама и одговарајућим стандардима, издате од стране акредитоване 
лабораторије за следеће тканине: 
 
- кепер 240 g/m2 ±3 % 100% памук, боја бела; 
- кепер 190 g/m2 ±3 % 100% памук, боја бела и боја црвена; 
- 35% памук 260 g/m2±3 %, 65% PES, боја тегет плава; 
- кепер 240 g/m2 ±3 % 100% памук, боја тегет плава; 
- 240 g/m2±3 % 100% памук, боја црвена; 
- 240 g/m2±3 % 100% памук, боја бела; 
- 100% памук 300 g/m2±10%, боја тегет плава; 
- 100% памук 155 g/m2 ±10%, боја бела; 
- 100% памук 155 g/m2 ±10%, боја тегет плава; 
- кофлин 150g/m2 ±3%.  
 
Доставити уверење о Усаглашености производа за добра за која су наведена у техничкој 
спецификацији у колони "посебан захтев  Наручиоца". 
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3) Понуђачу је остављена могућност да изврши увид у добра која су предмет набавке у 
просторијама Наручиоца, односно у добра која Наручилац поседује и користи, те да на 
основу њих утврди каквих су карактеристика. 
 
Особе за контакт су Александра Ћулибрк (помоћник директора за исхрану), е-mail: 
aleksandra.culibrk@scns.rs и Адриан Барбу (стручни сарадник за безбедност и здравље на 
раду) е-mail: adrian.barbu@scns.rs. Представник понуђача који ће вршити увид дужан је 
да најави свој долазак путем e-maila  и својство представника понуђача докаже предајом 
овлашћења особи за контакт. О извршеном увиду понуђач је дужан да овери образац 
Изјава понуђача да је извршио увид у захтевана добра, коју ће му својим потписом 
оверити и овлашћени представник наручиоца. Увид у добра је могуће извршити на 
адреси Нови Сад, Др Симе Милошевића бр. 4 радним даном у времену од 10:00-13:00 
часова у периоду од 27.05.2019. године до 31.05.2019. године.  
 
15. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ 
 
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде. 
 
Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. У случају да Понуђач 
наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена. 
 
У случају да Понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и 
сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом. 
 
16. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 
Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. Трошкове припремања 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 надокнадити трошкове прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је Понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
17. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ  
 
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. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно 
забрани из чл. 87. ст. 4 ЗЈН. 
 
18. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне набавке, 
делимично поверити Подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене 
податке за Подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
Подизвођачу, а који не може бити већи од 50% и део предмета набавке који ће извршити 
преко Подизвођача. Уколико Уговор између Наручиоца и Понуђача буде закључен, тај 
Подизвођач ће бити наведен у Уговору. 
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Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 
75. став 1. ((тачка 1), 2), 4) и 5) Закона о јавним набавкама.  
 
Све остале обрасце у понуди и Уговор са Наручиоцем, без обзира на број Подизвођача, 
попуњава, печатом оверава и потписује Понуђач. Понуђач у потпуности одговара за 
извршење уговореног посла Наручиоцу, без обзира на број Подизвођача. Понуђач је 
дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код Подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 
 
Наручилац може, на захтев Подизвођача и где природа предмета јавне набавке то 
дозвољава, пренети доспела потраживања директно Подизвођачу, за део набавке која се 
извршава преко тог Подизвођача. 
 
Наручилац ће омогућити Понуђачу да приговори на захтев Подизвођача наведен у 
претходном ставу, ако потраживање није доспело. Понуђач не може ангажовати као 
Подизвођача лице које није наведено у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати 
средства обезбеђења и раскинути Уговор, осим ако би раскидом Уговора Наручилац 
претрпео знатну штету. У том случају, Наручилац је дужан да обавести организацију 
надлежну за заштиту конкуренције.  
 
Понуђач може ангажовати као Подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 
страни Подизвођача, након подношења понуде, настала трајнија неспособност плаћања, 
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 
сагласност Наручиоца. 
 
19. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ  
 
Понуду може поднети група Понуђача као заједничку понуду. 
 
Сваки члан из групе Понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености 
услова из члана 75. став 1. (тачка 1, 2, 4 и 5) Закона о јавним набавкама.  
 
У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке. 
 
Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о: 
а) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу Понуђача пред Наручиоцем; 
б) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу Уговора; 
в) податак о Понуђачу који ће у име групе дати средство обезбеђења. 
 
Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу. 
 
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се 
потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом.  
 
20. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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21. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 
 
Наручилац ће донети Одлуку о додели Уговора након што спроведе оцењивање понуда 
применом критеријума "најнижа понуђена цена". 
 
Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да 
уговор додели жребом у просторијама Наручиоца у присуству представника свих 
Понуђача. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о 
датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба Наручилац ће 
извршити јавно, у присуству Понуђача, и то тако што ће називе Понуђача који имају 
исту најнижу понуђену цену исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и 
боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима 
који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник извлачења путем 
жреба. 
 
22. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
 
Наручилац може да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
Понуђача, односно његовог Подизвођача. Уколико је потребно вршити додатна 
објашњења, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код 
његовог Подизвођача. Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној 
форми и њиме се не смеју тражити, нудити или дозволити промене у понуди. 
 
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 
значаја за примену критеријума за доделу Уговора, односно промену којом би се понуда 
која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно 
прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.  
 
Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У 
случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се 
Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 
23. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 
Наручилац може одбити понуду сходно чл. 82 Закона уколико поседује доказ који 
потврђује да је Понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење 
понуда у поступку јавне набавке: 
1. поступио супротно забрани из чл. 23. ЗЈН; 
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 може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим Уговорима о јавним набавкама који су се 
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односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 
позива за подношење понуда. 
 
Доказ може бити: 
- правноснажна судска пресуда или коначна одлука другог надлежног органа; 
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза; 
- исправа о наплаћеној уговорној казни; 
- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року 
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима 
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
- доказ о ангажовању на извршењу Уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као Подизвођачи, односно чланови групе Понуђача; 
 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ - правоснажну судску пресуду или 
коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или 
Уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  
 
24. ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА 
 
Одлука о додели Уговора биће донета у року не дужем од 10 дана од дана отварања 
понуда. 
 
25. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за 
заштиту права из члана 149. ЗЈН. 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. 
 
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде 
прихватљива, Наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити Уговор 
са Понуђачем у року од два дана од дана објаве Одлуке о додели уговора на Порталу 
јавних набавки. 
 
Наручилац ће изабраног Понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова 
за потписивање Уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за 
подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу Уговора у 
року од 3 радна дана од дана пријема позива Наручиоца. 
У случају одустајања или не одазивања позиву за закључење Уговора, Наручилац има 
право да закључи Уговор о набавци са Понуђачем који је следећи на утврђеној ранг 
листи. 
 
26. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да у року до 15 
календарских дана од дана потписивања уговора достави Наручиоцу: 
 
- банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од процењене вредности 
јавне набавке без ПДВ-а односно 250.000,00 динара, за добро и квалитетно извршење 
посла.  
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Рок важења банкарске гаранције је 10 дана дуже од уговореног рока за комплетну 
реализацију Уговора, након чега ће бити враћена Понуђачу. 
 
Банкарска гаранција за добро извршење посла мора да садржи следеће податке: 
 

 Назив понуђача на чији захтев се издаје, 
 Назив наручиоца  - корисника банкарске гаранције, 
 Предмет јавне набавке за који се издаје банкарска гаранција, 
 Одредбу да је банкарска гаранција безусловна и платива на први позив у корист 

Наручиоца, 
 Износ на који се издаје банкарска гаранција, 
 Колики је рок важења банкарске гаранције. 

 
Горе наведена банкарска гаранција не сме имати садржину која се односи на политику 
банке (нпр. уколико је то могуће сходно пословној политици банке). 
 
У случају да понуду подноси група понуђача, у споразуму о заједничком наступу се мора 
навести податак о понуђачу који ће у име групе дати средство обезбеђења. 
 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 
изабрани Понуђач не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором, 
извршава их делимично или касни са извршењем уговорних обавеза. 
 
27. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 
 
Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену 
поступка јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена 
у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, 
нити у наставку поступка или касније. 
 
У складу са чланом  14. став 1. ЗЈН Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке 
о Понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, Понуђач означио у 
понуди.  
 
Понуђач је дужан да наведе на основу ког закона је одређени податак означио као 
поверљив и да то образложи. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености 
обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената 
критеријума и рангирање понуде. 
 
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу 
великим словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само 
одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду 
уз десну ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО». 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин. 
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, 
Наручилац ће позвати Понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити 
тако што ће његов заступник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати 
датум и време и потписати се. Ако Понуђач у року који одреди Наручилац не опозове 
поверљивост документа, Наручилац ће понуду у целини одбити. Наручилац ће чувати као 
пословну тајну имена Понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за 
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отварање понуда. 
 
28. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе Понуђач, односно заинтересовано лице, који 
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 ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу непосредно, 
поштом, маилом или факсом, на адресу Др Симе Милошевића бр. 4 Нови Сад, 
препоручено са повратницом, javne.nabavke@scns.rs, факс 021/458-926) радним данима од 
понедељка до петка у периоду од 07.00 до 14.00 часова, а може се поднети у току целог 
поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе. 
  
Наручилац објављује обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од пријема 
Захтева за заштиту права. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране Наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 
63 ст. 2 ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац 
није исте отклонио. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из чл. 149. ст. 3. ЗЈН, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
 
После доношења Одлуке о додели Уговора или Одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење Захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на 
Порталу јавних набавки. 
 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео 
пре истека тог рока. 
 
Ако је Захтев за заштиту права поднет након закључења Уговора у складу са чланом 112. 
став 2. ЗЈН, Наручилац не може извршити Уговор о јавној набавци до доношења одлуке о 
поднетом захтеву за заштиту права, осим ако су испуњени услови из чл. 150. ст. 2. и 3. и 
ако Наручилац или Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије. 
 
Захтев за 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 закона; 
7) потпис подносиоца. 
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Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења захтева на 
одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. 
ЗЈН, као и да поступи у свему сагласно Упутству о уплати републичке административне 
таксе који се налази на сајту Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 
датум извршења налога;  
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши (60.000,00);  
(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: такса за ЗЗП; назив Наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права;  
(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. 
 
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.  
 
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);  
 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом 
и другим прописом. 
 
29. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Наручилац доноси Одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о 
стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу Уговора сходно члану 
109. став 1. Закона о јавним набавкама. 
 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. став 2. ЗЈН, 
из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања 
поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је 
престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току 
исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци. 
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30. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорности за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица, сноси Понуђач. 
 
31. КОМУНИКАЦИЈА 
 
Сходно чл. 20. Закона о јавним набавкама комуникација између Наручиоца и Понуђача у 
поступку јавне набавке се одвија писаним путем, односно путем поште, електронске 
поште или факсом. Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови 
предвиђени Законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства. 
 
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или Понуђача 
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да 
од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 
страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.  
 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном у вези са конкурсном 
документацијом и припремом понуде, није дозвољено. За све што није посебно 
прецизирано овом конкурсном документацијом, важи Закон о јавним набавкама 
("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконски акти који 
регулишу ову материју. 
 
Понуђачи су дужни обавезно да наведу свој мејл као и радно време и особу за контакт, 
ради исправног/валидног достављања докумената. 
 
Контакт особа: Жељка Вретунић, службеник за јавне набавке, е-маил: 
javne.nabavke@scns.rs, факс 021/458-926 радним данима од понедељка до петка у периоду 
од 07.00 до 14.00 часова. 
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Прилог 3. 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном 
документацијом.  
 
Пожељно је да Понуђач обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом повеже 
траком (јемствеником) у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати 
или замењивати поједини листови, односно прилози. 
 
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће 
у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама.  
 

Члан 75. Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
Понуђач мора да докаже да испуњава Законом прописане услове и то: 
 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  
 
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре;  
 
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;  
 
4) има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5 Закона) односно да поседује потврду о статусу предузећа за 
радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 
инвалидитетом (ако та лица чине најмање 30% запослених), издату од стране 
Министарства рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
Као доказ доставља се фотокопија дозволе Министарства рада, запошљавања, борачка и 
социјална питања за обављање делатности професионалне рехабилитације и 
запошљавања особа са инвалидитетом. 
 
5) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 
2. Закона). 
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ДОКАЗИВАЊЕ УСЛОВА: Испуњеност услова из тачке 1) - 3) овог обрасца, Понуђач 
сходно члану 77. ст. 4. Закона, доказује достављањем следећих ИЗЈАВА уз ПОНУДУ: 
 
Изјава којом се доказују услови из тачке 1) - 3) овог обрасца се подноси на обрасцу изјаве 
који чини саставни део конкурсне документације, који се попуњава, потписује од стране 
одговорног лица Понуђача и оверава печатом (Прилог бр. 5). 
 
Напомена за понуду са подизвођачем: 
Изјава којом се доказују услови из тачке 1) - 3) овог обрасца се подноси на обрасцу изјаве 
који чини саставни део конкурсне документације, који се попуњава, потписује од стране 
одговорног лица Подизвођача и оверава печатом (Прилог бр. 6 - Подноси се уколико 
Понуђач подноси понуду са Подизвођачем). 
 
Услов из тачке 4) се доказује достављањем конкретног доказа уз понуду, односно 
фотокопије Дозволе која је горе наведена. 
 
Изјава којом се доказује услов из тачке 5) овог обрасца се подноси на обрасцу изјаве који 
чини саставни део конкурсне документације, који се попуњава, потписује од стране 
одговорног лица Понуђача и оверава печатом (Прилог бр. 8). 
 
Напомена: 

- Уколико Понуђач понуду подноси са подизвођачем(има), дужан је да за подизвођача(е) у 
понуди достави доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75 став. 1 тач. 1), 2) и 4) 
овог Закона, а у складу са чл. 80 Закона о јавним набавкама,  као и доказ за све 
подизвођаче да испуњавају услов из члана 75 став. 1 тач. 5)  Закона (сви подизвођачи 
морају да докажу испуњеност услова из члана 75 став. 1 тач. 5) Закона  јер је чланом 8. 
Закона предвиђено да код резервисаних набавки  сви подизвођачи морају да буду из 
групације установа, организација,  удружења или привредних субјеката за радно 
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом). 

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из чл. 75 став. 1 тач. 1), 2) и 4) овог Закона. Услов из члана 75 
став. 1 тач. 5)  Закона мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача (сви учесници у 
заједничкој понуди  морају да докажу испуњеност услова из члана 75 став. 1 тач. 5) 
Закона  јер је чланом 8. Закона предвиђено да код резервисаних набавки  сви учесници у 
заједничкој понуди морају да буду из групације установа, организација,  удружења или 
привредних субјеката за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 
запошљавање лица са инвалидитетом).  

ОПШТЕ ОДРЕДНИЦЕ: 
 
Ако је Понуђач доставио изјаву из члана 77. ст. 4. овог Закона, Наручилац може пре 
доношења Одлуке о додели уговора од Понуђача чија је понуда оцењена као 
најповољнија да затражи да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да 
затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац 
доказе може да затражи и од осталих Понуђача. Наручилац неће од Понуђача затражити 
достављање свих или појединих доказа уколико за истог Понуђача поседује одговарајуће 
доказе из других поступака јавних набавки код Наручиоца. Ако Понуђач у остављеном 
року не достави тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
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Докази о испуњености услова које Наручилац  може захтевати су следећи: 
 
 Чл. 75 Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 

1. Услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар. 
 

Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног суда (копија, без обзира на датум 
издавања извода) 
Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из одговарајућег регистра (копија, без обзира на датум издавања извода) 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 
понуђача. 
2. Услов: 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. 
Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да 
оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (копија, не старија од два месеца од дана отварања 
понуда) и то: 
1) Извод из казнене евиденције, односно  Уверење основног суда (које обухвата и податке 
из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да 
понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре. 
Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене 
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег 
суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем 
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није 
осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. 
2) Извод из кaзнене евиденције, односно Уверење посебног одељења (за организовани 
криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе.  
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а 
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала. Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 
Уколико Понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од 
њих. 
Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
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неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (копија, не 
старија од два месеца од дана отварања понуда) 
Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 
Доказ за физичка лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне 
средине,  кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (копија, не 
старија од два месеца од дана отварања понуда). Захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта.  
 
Овај доказ Понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 
понуђача. 
 
3. Услов: 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. 
 
Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија 
да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (копије, не старије од два 
месеца од дана отварања понуда). 
Доказ за предузетнике као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија 
да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе 
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (копије, не старије од 
два месеца од дана отварања понуда). 
Доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија 
да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе 
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (копије, не старије од 
два месеца од дана отварања понуда). 
 
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка 
промене у било којем од података у погледу доказа приложених уз понуду, о тој промени 
писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин. 
 

Понуђачи који су уписани у регистар Понуђача на основу члана 78. Закона о јавним 
набавкама нису у обавези да по позиву Наручиоца достављају доказе о испуњености 
обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4), али је препорука да у понуди наведу да 
су регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре. 
   
Понуђачи који су регистровани у регистру привредних субјеката који води Агенција за 
привредне регистре не морају по позиву Наручиоца да доставе доказ о испуњености 
услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је 
јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
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Прилог 4. 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
На основу позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за 
Наручиоца Установе СЦ Нови Сад ЈНМВ бр. 09/2019 - набавка добара - лична заштитна 
средства и опрема, подносимо 

 
ПОНУДУ бр. ___________ (уписати број понуде) 

од ______________ (уписати датум) 

 
ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ (заокружити):  
 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
УКУПАН ИЗНОС ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: 
(у динарима)  

 

 ПДВ: 
(у динарима) 

 

УКУПАН ИЗНОС ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: 
(у динарима) 

 

ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ: (у данима) 
(не може бити краће од 60 дана) 

 

 
А) Пословно име Понуђача или скраћени назив из одговарајућег регистра: 

______________________________________________________________________________ 

Адреса и седиште Понуђача:____________________________________________________ 

Матични број:_______________________________ 

ПИБ:________________________________________  

Овлашћено лице за потписивање уговора:_____________________________  

Особа за контакт: ____________________________  

E-mail: ______________________________________  

Број телефона: _______________________________  

Телефакс: ___________________________________  

Број рачуна Понуђача:______________________________ код _________________ банке. 

Врста правног лица: 

а) микро г) велико 
б) мало д) физичко лице 
в) средње 
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Б) Навести податке о Подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођаче/подизвођачима): 
 
1. Пословно име Подизвођача или скраћени назив из одговарајућег регистра: 

_____________________________________________________________________________ 
Адреса и седиште Подизвођача:________________________________________________ 
Матични број: _______________________________  
ПИБ:________________________________________  
Овлашћено лице: ______________________________  
Број телефона: _______________________________  
E-mail: ______________________________________  
Број рачуна Подизвођача: ______________________________ код _________________ банке. 
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен Подизвођачу износи 
_____%. 
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ___________________________ 
 
2. Пословно име подизвођача или скраћени назив из одговарајућег регистра: 

______________________________________________________________________________ 
Адреса и седиште подизвођача: ____________________________  
Матични број: _______________________________  
ПИБ:________________________________________  
Овлашћено лице: _____________________________ 
Број телефона: _______________________________  
E-mail: ______________________________________  
Број рачуна подизвођача: __________________________ код _________________ банке.  
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи 
____%.  
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ___________________________ 
 
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): 
 
1. Пословно име члана групе или скраћени назив из одговарајућег регистра: 

______________________________________________________________________________ 
Адреса и седиште члана групе:__________________________________________________ 
Матични број: _______________________________  
ПИБ:________________________________________  
Овлашћено лице:_____________________________ 
Особа за контакт: _____________________________  
E-mail: _______________________________________  
Број телефона: ________________________________  
Телефакс: ____________________________________  
Број рачуна члана групе: __________________________ код _________________ банке.  
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2. Пословно име члана групе или скраћени назив из одговарајућег регистра: 
______________________________________________________________________________ 
Адреса и седиште члана групе:__________________________________________________ 
Матични број:_____________________________ 
ПИБ: _____________________________________ 
Овлашћено лице: __________________________ 
Особа за контакт: __________________________ 
E-mail: _______________________________________  
Број телефона: ________________________________  
Телефакс: ____________________________________  
Број рачуна члана групе: ___________________________ код _________________ банке. 
 
 
 
Датум:                                                     М.П.                  Потпис овлашћеног лица Понуђача:  
 
_______________                                                                 _______________________________ 
 
 
 
 
Напомене:  
 
Образац понуде Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико Понуђачи подносе заједничку 
понуду, група Понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 
оверавају сви Понуђачи из групе Понуђача или група Понуђача може да одреди једног 
Понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Прилог 5. 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 
75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

ЗА ПОНУЂАЧА 
 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу, као овлашћено лице Понуђача дајем следећу  
 
 
 

И З Ј А В У 
 
Понуђач ___________________________________________ из ________________________,  
Адреса:_________________________________________, Матични број: _______________, 
испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ Ред. бр. 
09/2019 и то да: 
 
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 
3) је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 
 
 
 
Напомена:  
Уколико понуду подноси Понуђач самостално, овом Изјавом доказује да испуњава све 
услове из тачке 1 до 3. 
 
Уколико понуду подноси група Понуђача, потребно је да се наведени образац Изјаве 
фотокопира у довољном броју примерака, попуни, овери печатом и потписом овлашћеног 
лица за сваког Понуђача из групе Понуђача. 
 
 
 
 
Датум:                                                   М.П.                  Потпис овлашћеног лица Понуђача:  
 
_______________                                                                 _______________________________ 
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Прилог 6. 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 
75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 
 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу, као овлашћено лице Подизвођача дајем следећу  
 
 

И З Ј А В У 
 
 
Подизвођач_______________________________________ из _________________________, 
Адреса: ________________________________________, Матични број: _______________, 
испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ Ред. бр. 
09/2019 и то да: 
 
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 
3) је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 
 
 
 
 
 
Место и датум:                                М.П.                                 Потпис Подизвођача 
 
______________                                                                          __________________ 
 
 
Напомена:  
Уколико Понуђач наступа са више Подизвођача, овај образац Изјаве фотокопирати за 
сваког Подизвођача да попуне, овере печатом и потписом. 
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Прилог 7. 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 
У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), као овлашћено лице Понуђача,  
 
 
______________________________________________________________________________ 

(пун назив, адреса и матични број Понуђача) 
 
 
дајем следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуду број 
_____________ од 2019. године, припремљену на основу позива за подношење понуда у 
предмету јавне набавке мале вредности ЈНМВ 09/2019 - набавка добара - лична заштитна 
средства и опрема, објављеног на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
Установе Студентског центра Нови Сад, подносим независно, без договора са другим 
Понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
Датум:                                                                               Потпис овлашћеног лица Понуђача 
 
________________________                       М.П.            ________________________________ 
 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост Изјаве о независној понуди, 
Наручилац 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, потребно је да се Изјава копира у довољном 
бројку примерака, да се попуни, овери печатом и потписом овлашћеног лица за сваког 
Понуђача из групе Понуђача.  
 
 
 



Страница 28 од 49 

Прилог 8.  
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 
КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 
 
 
У складу са чл. 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу, као овлашћено лице Понуђача дајем следећу  
 

 
И З Ј А В У 

 
 
 
Понуђач ______________________________________________________________________ 
(пун назив, адреса и матични број Понуђача) је поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Датум:                                                                          Потпис овлашћеног лица Понуђача 
 
________________________                        М.П.            ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Изјаву о поштовању прописа морају да потпишу и овере печатом сви 
Понуђачи. 
Уколико понуду подноси група Понуђача, потребно је да се Изјава копира у довољном 
бројку примерака, да се попуни, овери печатом и потписом овлашћеног лица за сваког 
Понуђача из групе понуђача.  
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Прилог 9.  
 

ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 

Табела 1. OДEЋA И OПРEMA 
 

Редни 
број 

Назив добра 
Јединица 

мере 
Оквирна 
количина 

Посебан захтев наручиоца 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 
Блуза радна бела женска - 
прехрамбена производња 

ком. 8 

Боја: бела. 
Сировински састав: кепер 190 g/m2 ±3 % 100% 
памук. 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по 
ширини. 
Опис: Класичан модел, благо струкираног  
кроја, крагна обична оборена, једноредно 
скривено закопчавање нитнама (од нерђајућег 
материјала Ø cca. 14mm), дуг рукав без 
манжетне, са два нашивена унутрашња џепа у 
висини бокова (леви и десни). 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи 
Величина: 38-64 
Гаранција на квалитет: 1 година 

2. 
Блуза радна бела мушка - 
прехрамбена производња 

ком. 4 

Боја: бела. 
Сировински састав: кепер 190 g/m2±3 % 100% 
памук. 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по 
ширини. 
Опис: Класичан модел, равног кроја,  
крагна тзв. „руска крагна” (висинe cca. 3cm ), 
једноредно скривено закопчавање нитнама (од 
нерђајућег материјала Ø cca. 14mm), дуг рукав 
без манжетне, са два нашивена унутрашња 
џепа у висини бокова (леви и десни). 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи 
Величина: 48-64 
Гаранција на квалитет: 1 година 

3. 
Блуза радна зимска плава 
мушка - прехрамбена 
производња 

ком. 2 

Боја: плаво тегет плава. 
Сировински састав: 260 g/m2±3 % 55%памук, 
45% PES, водо и уљно одбојно. 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по 
ширини. 
Опис: Класичан модел, равног кроја,  
крагна обична оборена, једноредно скривено 
закопчавање нитнама (од нерђајућег 
материјала Ø cca. 14mm), дуг рукав без 
манжетне, са два нашивена унутрашња џепа у 
висини бокова (леви и десни. 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи 
Величина: 48-64 
Гаранција на квалитет: 1 година 
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4. 
Блуза радна летња плава мушка 
- прехрамбена производња 

ком. 2 

Боја: тегет плава. 
Сировински : кепер 240 g/m2 ±3 %,  100% 
памук. 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по 
ширини. 
Опис: Класичан модел, равног кроја,  
крагна обична оборена, једноредно скривено 
закопчавање нитнама (од нерђајућег 
материјала Ø cca. 14mm), дуг рукав без 
манжетне, са два нашивена унутрашња џепа у 
висини бокова (леви и десни. 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи 
Величина: 48-64 
Гаранција на квалитет: 1 година 

5. Блуза радна у боји женска ком. 4 

Боја: црвена (не бордо). 
Сировински састав: кепер 240 g/m2±3 %  100% 
памук. 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по 
ширини. 
Опис: Класичан модел, благо струкираног  
кроја, крагна обична оборена, једноредно 
закопчавање дугмадима, дуг рукав без 
манжетне, џепови нашивени 3 комада (2 на 
боковима 1 на левој страни груди ). 
Стандард: за рад на пословима на одржавању 
хигијене објекта 
Величина: 38-64 
Гаранција на квалитет: 1 година 

6. 
Блуза радна у боји женска - 
прехрамбена производња 

ком. 4 

Боја: црвена (не бордо). 
Сировински састав: кепер 240 g/m2 ±3 %  
100% памук. 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по 
ширини. 
Опис: Класичан модел, благо струкираног  
кроја, крагна обична оборена, једноредно 
скривено закопчавање нитнама (од нерђајућег 
материјала Ø cca. 14mm), дуг рукав без 
манжетне, са два нашивена унутрашња џепа у 
висини бокова (леви и десни) 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи 
Величина: 38-64 
Гаранција на квалитет: 1 година 

7. 
Капа радна бела куварска - 
прехрамбена производња 

ком. 10 

Боја: бела. 
Сировински састав: 240 g/m2 ±3 %   
100% памук  
Скупљање: до 2%. 
Опис: капа са прорезом позади са ушивеном 
еластичном траком за подешавање величине 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи 
Величина: у четири величине 
Гаранција на квалитет: 1 година 

8. 
Кецеља гумирана за месаре - 
прехрамбена производња 

ком. 120 

Боја: бела. 
Сировински састав: 100 % полиестар са PVC 
слојем 
Опис: приближних димензија 90*115 cm 
гумирана кецеља са обе стране, отпорна на 
уља, масноћу, воду и киселине, да се везује 
око струка,метална ојачања око везица на 
гумираном платну. Висока отпорност на 
топлоту, перива. 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи 
Величина: универзална 
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Гаранција на квалитет: 1 година 

9. 
Кецеља куварска женска бела 
(тзв. кецеља туника)  - 
прехрамбена производња 

ком. 360 

Боја: бела. 
Сировински састав: 240 g/m2±3 %  100% 
памук 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по 
ширини. 
Опис: стандарних димензија, платнена кецеља 
са предње и задње стране (као трговачка 
кецеља са отвором за главу), паспулирана 
целом дужином обима и око врата, да се 
везује око струка, без џепова. 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи 
Величина: универзална 
Гаранција на квалитет: 1 година 

10. 
Кецеља куварска мушка бела  - 
прехрамбена производња 

ком. 42 

Боја: бела. 
Сировински састав: 240 g/m2±3 %  100% 
памук 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по 
ширини. 
Опис: приближних димензија 90*115 cm,  
везивање на леђима, без џепова. 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи 
Величина: универзална 
Гаранција на квалитет: 1 година 

11. Кецеља трговачка ком. 34 

Боја: тегет 
Сировински састав: 240 g/m2±3 % 100% памук 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по 
ширини. 
Опис: стандарних димензија, платнена кецеља 
са предње и задње стране (као трговачка 
кецеља са отвором за главу), паспулирана 
целом дужином обима и око врата, да се 
везује око струка, са џеповима са стране. 
Стандард: за рад у продавницама 
Величина: универзална 
Гаранција на квалитет: 1 година 

12. Кишна кабаница ком. 40 

Боја: тегет плава. 
Сировински састав:полиестар обложен 
двоструким слојем PVC 
Опис: водоотпорна кишна кабаница, pавнoг 
кроја, са капуљачом у крагни, предње 
затварање зипером са додатним преклопом на 
нитне, раглан рукави са елестичном траком 
око зглобова са унутрашње стране, 
вентилација испод пазуха у на леђима, шавови 
варени. 
Стандард: SRPS EN13688 (доставити уверење 
о усаглашености производа) 
Величина: M-XXL 
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13. Мајица дуги рукав плава мушка ком. 4 

Боја: тегет плава. 
Сировински састав: 100% памук  300 ±10% 
g/m2. 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по 
ширини. 
Опис: Класичан модел, равног кроја,  
О изрез око врата са рендером, дуг рукав са 
манжетном, без џепова. 
Величина: S-XXXL 
Гаранција на квалитет: 1 година 

14. 
Мајица кратки рукав бела 
unisex 

ком. 80 

Боја: бела. 
Сировински састав: 100% памук  155 ±10% 
g/m2. 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по 
ширини. 
Опис: Класичан модел, равног кроја,  
О изрез око врата са рендером, кратак рукав 
без манжетне, без џепова. 
Величина: S-XXXL 
Гаранција на квалитет: 1 година 

15. 
Мајица кратки рукав плава 
unisex 

ком. 8 

Боја: тегет плава. 
Сировински састав: 100% памук  155 ±10 %  
g/m2 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по 
ширини. 
Опис: Класичан модел, равног кроја,  
О изрез око врата са рендером, кратак рукав 
без манжетне, без џепова. 
Величина: S-XXXL 
Гаранција на квалитет: 1 година 

16. Мантил  радни плави мушки ком. 4 

Боја: тегет плава. 
Сировински састав: кепер 240 g/m2±3%, 
100% памук. 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по 
ширини. 
Опис: Мантил класичног кроја, крагна обична 
оборена, једноредно закопчавање дугмадима, 
дуг рукав без манжетне,  џепови нашивени 3 
комада (2 на боковима 1 на левој страни груди 
), шлиц позади,  дужина до колена. 
Величина: 48-64 
Гаранција на квалитет: 1 година 

17. Наочаре заштитне ком. 6 

Опис:Бистрe нaoчaрe oд пoликaрбoнaтнoг 
стaклa кoje пружajу и бoчну зaштиту oд 
лeтeћих чeстицa, са ручицама 
Стандард: EN 166 1.F (доставити уверење о 
усаглашености производа) 
Универзална величина 
Гаранција на квалитет: 1 година 

18. 
Одело радно дводелно зимско 
плаво мушко 

ком. 3 

Боја: тегет плава 
Сировински састав: 260 g/m2±3% 35% памук, 
65% PES, водо и уљно одбојно, штепана 
постава кофлин , блуза 150 g/m2±3%, осим 
рукава 120 g/m2±3%, а панталоне 120 g/m2±3% 
Oпис: Блуза са улошком који се скида - 
обична крагна, дужина до бокова, отвори код 
пазуха, закопчавање зипом са преклопом на 
нитне, џепови на грудима (леви и десни 
затварање на зипер) и боковима (леви и десни 
затварање на зипер), еластична трака у појасу, 
еластична манжетна око рукава, ојачање на 
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лактовима, уложак штепан прикачен 
дугмадима, постава кофлин. Панталоне са 
улошком који се скида, ушивена еластична 
трака у појасу, гајке за каиш, закопчавање 
дугме и зипер , ојачање на коленима, два џепа 
са предње стране (ушивена) и два џепа са 
задње стране на чичак (нашивена), један џеп 
на ногавици (затварање на чичак), уложак 
штепан прикачен дугмадима, постава кофлин. 
Стандард: SRPS F.G1.301 (доставити уверење 
о усаглашености производа) 
Величина: 48-64 
Гаранција на квалитет: 1 година 

19. 
Одело радно летње дводелно 
плаво мушко 

ком. 3 

Боја: тегет плава 
Сировински састав: кепер 240 g/m2±3 %, 100% 
памук. 
Опис: Блуза - обична крагна, дужина до 
бокова, отвори код пазуха, закопчавање зипом 
са преклопом на нитне, џепови на грудима 
(леви и десни затварање на зипер) и боковима 
(леви и десни затварање на зипер), еластична 
трака у појасу, еластична манжетна око 
рукава, ојачање на лактовима. Панталоне - 
ушивена еластична трака у појасу, гајке за 
каиш, закопчавање дугме и зипер , ојачање на 
коленима, два џепа са предње стране 
(ушивена) и два џепа са задње стране на чичак 
(нашивена), један џеп на ногавици (затварање 
на чичак). 
Стандард: SRPS F.G1.301 (доставити уверење 
о усаглашености производа) 
Величина: 48-64 
Гаранција на квалитет: 1 година 

20. 
Панталоне радне беле женске - 
прехрамбена производња 

ком. 8 

Боја: бела. 
Сировински састав: кепер 190 g/m2±3 % 100% 
памук. 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по 
ширини. 
Опис: Класичан модел, равног кроја, у појасу 
ластиш, на левом боку закопчавање зипером и 
једним дугметом, без џепова. 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи 
Величина: 38-64 
Гаранција на квалитет: 1 година 

21. 
Панталоне радне беле мушке - 
прехрамбена производња 

ком. 4 

Боја: бела. 
Сировински састав: кепер 190 g/m2±3 % 100% 
памук. 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по 
ширини. 
Опис: Класичан модел, равног кроја, у пајасу 
ластиш са учкуром , без џепова. 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи 
Величина: 48-64 
Гаранција на квалитет: 1 година 
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22. 
Панталоне радне у боји 
женске  

ком. 4 

Боја: црвена (не бордо). 
Сировински састав: кепер 240 g/m2±3 %  100% 
памук. 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по 
ширини. 
Опис: Класичан модел, равног кроја, у пајасу 
ластиш са учкуром, са два уграђена џепа. 
Стандард: за рад на пословима на одржавању 
хигијене објекта 
Величина: 38-64 
Гаранција на квалитет: 1 година 

23. 
Панталоне радне у боји 
женске - прехрамбена 
производња 

ком. 4 

Боја: црвена (не бордо). 
Сировински састав: кепер 240 g/m2±3 %  100% 
памук. 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по 
ширини. 
Опис: Класичан модел, равног кроја, у пајасу 
ластиш са учкуром, без џепова. 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи 
Величина: 38-64 
Гаранција на квалитет: 1 година 

24. 
Прслук радни  црвени - 
прехрамбена производња 
(рукави на скидање) 

ком. 4 

Боја: црвена (не бордо). 
Сировински састав: кепер 190 g/m2±3 %  100% 
памук. Постава кофлин 120 g/m2±3 %. Рукави 
на скидање зипер 120 g/m2±3%.  
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по 
ширини. 
Опис: Класичан модел, штепан, равног кроја 
кроја, без крагне, једноредно закопчавање 
нитнама, без џепова. 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи 
Величина: 38-60 
Гаранција на квалитет: 1 година 

25. 
Прслук радни бели unisex - 
прехрамбена производња 

ком. 4 

Боја: бела. 
Сировински састав: кепер 190 g/m2±3 %  100% 
памук, штепана постава кофлин 120 g/m2±3%, 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по 
ширини,штепана постава кофлин 120 g/m2±3% 
Опис: Класичан модел, штепан, равног кроја, 
ушивени ластиши испод оба пазуха и у 
висини  оба бока са леђне стране, без крагне, 
закопчавање зипом преклоп на нитне, са два 
ушивена џепа у висини бокова (леви и десни). 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи 
Величина: 38-60 
Гаранција на квалитет: 1 година 

26. Прслук радни плави unisex ком. 16 

Боја: тегет плава. 
Сировински састав: 260 g/m2±3 % 35%памук, 
65% PES, водо и уљно одбојно, постава 
кофлин 150 g/m2±3%. 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по 
ширини. 
Опис: дужина до бокова позади продужен, 
обична крагна закопчавање зипом преклоп на 
нитне, џепови нашивени два на грудима (леви 
и десни затварање на зипер) и два на 
боковима (леви и десни затварање на зипер). 
Постава штепана. 
Стандард: Стандард: SRPS F.G1.301 
(доставити уверење о усаглашености 
производа) 
Величина: 38-60  
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Гаранција на квалитет: 1 година 

27. 
Прслук радни црвени unisex 
(рукави на скидање) 

ком. 4 

Боја: црвени. 
Сировински састав: 260 g/m2±3 % 35%памук, 
65% PES, водо и уљно одбојно, постава 
кофлин 150 g/m2±3%. Рукави 120 g/m2±3%. 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по 
ширини. 
Опис: дужина до бокова позади продужен, 
обична крагна закопчавање зипом преклоп на 
нитне, џепови нашивени два на грудима (леви 
и десни затварање на зипер) и два на 
боковима (леви и десни затварање на зипер). 
Постава штепана. Рукави на скидање зипер. 
Стандард: Стандард: SRPS F.G1.301 
(доставити уверење о усаглашености 
производа) 
Величина: 38-60  
Гаранција на квалитет: 1 година 

28. Рукавице електричарске  пар 2 

Опис: Композитна рукавица за електричаре са 
поставом, латекс, атестиране, класа 00, радна 
волтажа 500 (AC), приближна дужина 35 cm 
Стандард: EN 420 (доставити уверење о 
усаглашености производа) 
Величина:10 
Гаранција на квалитет: 1 година 

29. Рукавице кожне пар 12 

Боја: тамно браон 
Састав: Телећа кожа са памучном поставом 
Опис: Рукавице са пет прстију, од говеђе 
коже обострано, тамне боје, са памучном 
поставом за упијање зноја. 
Стандард: EN 388 2121 (доставити уверење о 
усаглашености производа) 
Величина: 10 
Гаранција на квалитет: 1 година 

30. 
Рукавице памучне unisex - 
прехрамбена производња 

ком. 48 

Боја: бела. 
Сировински састав: 100% памук  
Скупљање: до 2%. 
Опис: памучне рукавице за ношење испод 
панцирних рукавица 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи 
Величина: 7-10 
Гаранција на квалитет: 1 година 
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31. 
Рукавице заштита од убода и 
просецања 

ком. 42 

Опис: Плeтeнe бeшaвнe рукaвицe oд 
синтeтичкoг мaтeриjaлa, пoлуумoчeнe у 
лaтeкс, хрaпaвa зaвршнa oбрaдa, сa умeтцимa 
oтпoрним нa убoд и прoсeцaњe нa длaну и 
прстимa. Moгућнoст прaњa у вeш мaшини. 
Стандард: SRPS EN 388(доставити уверење о 
усаглашености производа) 
Захтевани параметри заштите: 4544 
Обавезни услов: На рукавицама мора бити 
трајно утиснуте ознаке стандарда EN 388 са 
захтеваним параметрима за механичке ризике 
Вeличинa: 7-10 
Гаранција на квалитет: 1 година 

 
Табела 2. ОБУЋА 

 

Редни 
број 

Назив добра 
Јединица 

мере 
Оквирна 
количина 

Посебан захтев наручиоца 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 

Анатомске кломпе 
женске беле са 
перфорацијом  
еквивалент „GRUBIN” 
модел professional line 
истог или бољег 
квалитета  

пар 120 

Боја: бела  
Сировински састав: лице 100% кожа, ђон 
гума 100%, постава кожа 100% 
Опис: Анатомска кломпа, лице кожа са 
перфорацијом са каишем за подешавање 
ширине, постава велур кожа,  ђон 
противклизни у боји лица. 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи 
сертификат EN ISO 20347 (доставити 
уверење о усаглашености производа) 
Величина: 35-43 
Гаранција на квалитет: 1 година 

2. 

Анатомске кломпе 
женске беле без 
перфорације 
еквивалент „GRUBIN” 
модел professional line 
истог или бољег 
квалитета  

пар 120 

Боја: бела  
Сировински састав: лице 100% кожа, ђон 
гума 100%, постава кожа 100% 
Опис: Анатомска кломпа, лице кожа без 
перфорације са каишем за подешавање 
ширине, постава велур кожа,  ђон 
противклизни у боји лица. 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи 
сертификат EN ISO 20347 (доставити 
уверење о усаглашености производа) 
Величина: 35-43 
Гаранција на квалитет: 1 година 

3. 

Анатомске кломпе 
женске црне са 
перфорацијом  
еквивалент „GRUBIN” 
модел professional line 
истог или бољег 
квалитета  

пар 34 

Боја: црна  
Сировински састав: лице 100% кожа, ђон 
гума 100%, постава кожа 100% 
Опис: Анатомска кломпа, лице кожа са 
перфорацијом са каишем за подешавање 
ширине, постава велур кожа,  ђон 
противклизни у боји лица 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи 
сертификат EN ISO 20347 (доставити 
уверење о усаглашености производа) 
Величина: 35-43 
Гаранција на квалитет: 1 година 
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4. 

Анатомске кломпе 
мушке беле са 
перфорацијом  
еквивалент „GRUBIN” 
модел professional line  
истог или бољег 
квалитета  

пар 10 

Боја: бела  
Сировински састав: лице 100% кожа, ђон 
гума 100%, постава кожа 100% 
Опис: Анатомска кломпа, лице кожа са 
перфорацијом са каишем за подешавање 
ширине, постава велур кожа,  ђон 
противклизни у боји лица 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи 
сертификат EN ISO 20347 (доставити 
уверење о усаглашености производа) 
Величина: 40-46 
Гаранција на квалитет: 1 година 

5. 

Анатомске кломпе 
мушке беле без 
перфорације  
еквивалент „GRUBIN” 
модел professional line  
истог или бољег 
квалитета  

пар 10 

Боја: бела  
Сировински састав: лице 100% кожа, ђон 
гума 100%, постава кожа 100% 
Опис: Анатомска кломпа, лице кожа без 
перфорације са каишем за подешавање 
ширине, постава велур кожа,  ђон 
противклизни у боји лица 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи 
сертификат EN ISO 20347 (доставити 
уверење о усаглашености производа) 
Величина: 40-46 
Гаранција на квалитет: 1 година 

6. 

Анатомске кломпе 
мушке црне са 
перфорацијом  
еквивалент 
„GRUBIN” модел 
professional line  
истог или бољег 
квалитета 

 4 

Боја: црна 
Сировински састав: лице 100% кожа, ђон 
гума 100%, постава кожа 100% 
Опис: Анатомска кломпа, лице кожа са 
перфорацијом са каишем за подешавање 
ширине, постава велур кожа,  ђон 
противклизни у боји лица 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи 
сертификат EN ISO 20347 (доставити 
уверење о усаглашености производа) 
Величина: 40-46 
Гаранција на квалитет: 1 година 

7. 
Ципеле 
електричарске 
плитке 

пар 2 

Боја: црна 
цировински састав: лице кожа 100%, кожа 
100%, ђон гума 100%  
Опис: плитке електричарске ципеле од 
брушене коже, кожни језик са подеблјаном 
крагном, ђон гумени прошивени, 
противклизни, уљноотпоран, антистатик, 
атестиране 10000 V, обућа без металних 
делова. 
Стандард: EN ISO 20345 (доставити уверење 
о усаглашености производа) 
Величина: 40-47 
Гаранција на квалитет: 1 година 

8. 
Ципеле радне беле - 
прехрамбена 
производња 

пар 4 

Боја: бела 
Сировински састав: лице микрофибер 100%, 
постава полиестар 100%, ђон гума 100% 
Опис: Плитке радне ципеле без челичне капе, 
лице  паропропусни микрофибер, ђон 
противклизни антистатик 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи 
сертификат EN ISO 20347 (доставити 
уверење о усаглашености производа) 
Величина: 42-47 
Гаранција на квалитет: 1 година 
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9. 
Ципеле радне плитке 
без челичне капе црне 
мушке 

пар 2 

Боја: црне 
Сировински састав: лице кожа 100%, постава 
полиестар 100%, ђон полиуретан 100% 
Опис: Плитке радне ципеле без челичне капе, 
лице кожа, ђон од полиуретана добро належе 
на тешку површину.  
Стандард: За рад у складишту, сертификат 
EN ISO 20347 или EN ISO 20345 (доставити 
уверење о усаглашености производа) 
Величина: 38-47 
Гаранција на квалитет: 1 година 

10.
Ципеле радне плитке 
са челичном капом 
црне мушке 

пар 4 

Боја: црне 
Сировински састав: лице кожа 100%, постава 
полиестар 100%, ђон гума 100% 
Опис: Плитке радне ципеле са челичном 
капом, лице  кожа, постава полиестар, ђон 
противклизни антистатик 
Стандард: За рад у складишту, сертификат 
EN ISO 20347 или EN ISO 20345 (доставити 
уверење о усаглашености производа) 
Величина: 40-47 
Гаранција на квалитет: 1 година 

11.
Чизме гумене беле 
женске - прехрамбена 
производња 

пар 116 

Боја: бела 
Сировински састав: лице гума 100%, постава 
полиестар 100%, ђон гума 100% 
Опис: Гумене чизме са нитрилом за повећану 
отпорност на масти, постава полиестар, ђон 
светао противклизни антистатик 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи 
сертификат EN ISO 20347 (доставити 
уверење о усаглашености производа) 
Величина: 36-48 
Гаранција на квалитет: 1 година 

12.
Чизме гумене беле 
мушке - прехрамбена 
производња 

пар 12 

Боја: бела 
Сировински састав: лице гума 100%, постава 
полиестар 100%, ђон гума 100% 
Опис: Гумене чизме са нитрилом за повећану 
отпорност на масти, постава полиестар, ђон 
светао противклизни антистатик 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи 
сертификат EN ISO 20347 (доставити 
уверење о усаглашености производа) 
Величина: 36-48 
Гаранција на квалитет: 1 година 

13.
Чизме гумене црне 
женске 

пар 8 

Боја: црна 
Сировински састав: лице гума 100%, постава 
полиестар 100%, ђон гума 100% 
Опис: Гумене чизме, постава полиестар, ђон 
противклизни антистатик 
Стандард: за рад у складишту, EN ISO 20347 
или EN ISO 20345 (доставити уверење о 
усаглашености производа) 
Величина: 35-43 
Гаранција на квалитет: 1 година 
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14.
Чизме гумене црне 
мушке 

пар 4 

Боја: црна 
Сировински састав: лице гума 100%, постава 
полиестар 100%, ђон гума 100% 
Опис: гумене чизме, лице  гума, ђон 
противклизни антистатик 
Стандард: За рад у складишту, сертификат 
EN ISO 20347 или EN ISO 20345 (доставити 
уверење о усаглашености производа) 
Величина: 40-47 
Гаранција на квалитет: 1 година 

 
 
 

 
 
  Датум:                                                     М.П.                      Потпис овлашћеног лица понуђача:  

 
____________________                                                             ____________________________ 
 

 
Напомена: Наведене количине у обрасцу техничке спецификације су оквирне и могу 
се повећати односно смањити у складу са потребама Наручиоца, с тим да је висина 
утрошка буџетских средстава лимитирана процењеном вредношћу набавке. 
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Прилог 10.  

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

 

 
Табела 1. OДEЋA И OПРEMA 

Редни 
број 

Назив добра ЈМ 
Оквирна 
количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 
(дин) 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

(дин) 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

(дин) 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

(дин) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.=4*5 8=4*6 

1.  
Блуза радна бела женска - 
прехрамбена производња 

ком. 8     

2.  
Блуза радна бела мушка - 
прехрамбена производња 

ком. 4     

3.  
Блуза радна зимска плава 
мушка - прехрамбена 
производња 

ком. 2     

4.  
Блуза радна летња плава 
мушка - прехрамбена 
производња 

ком. 2     

5.  Блуза радна у боји женска ком. 4     

6.  
Блуза радна у боји женска - 
прехрамбена производња 

ком. 4     

7.  
Капа радна бела куварска - 
прехрамбена производња 

ком. 10     

8.  
Кецеља гумирана за месаре - 
прехрамбена производња 

ком. 120     

9.  
Кецеља куварска женска бела 
(тзв. кецеља туника)  - 
прехрамбена производња 

ком. 360     

10.  
Кецеља куварска мушка бела  
- прехрамбена производња 

ком. 42     

11.  Кецеља трговачка ком. 34     

12.  Кишна кабаница ком. 40     

13.  
Мајица дуги рукав плава 
мушка 

ком. 4     

14.  
Мајица кратки рукав бела 
unisex 

ком. 80     

15.  
Мајица кратки рукав плава 
unisex 

ком. 10     

16.  Мантил  радни плави мушки ком. 4     
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17.  Наочаре заштитне ком. 6 
    

18.  
Одело радно дводелно 
зимско плаво мушко 

ком. 3     

19.  
Одело радно летње дводелно 
плаво мушко 

ком. 3     

20.  
Панталоне радне беле женске 
- прехрамбена производња 

ком. 8     

21.  
Панталоне радне беле мушке 
- прехрамбена производња 

ком. 4     

22.  
Панталоне радне у боји 
женске  

ком. 4     

23.  
Панталоне радне у боји 
женске - прехрамбена 
производња 

ком. 4     

24.  
Прслук радни  црвени - 
прехрамбена производња 

ком. 4     

25.  
Прслук радни бели unisex - 
прехрамбена производња 

ком. 4     

26.  Прслук радни плави unisex ком. 16     

27.  
Прслук радни  црвени - 
прехрамбена производња 
(рукави на скидање) 

ком. 4     

28.  Рукавице електричарске  пар 2     

29.  Рукавице кожне пар 12     

30.  
Рукавице памучне unisex - 
прехрамбена производња 

ком. 48     

31.  
Рукавице заштита од убода и 
просецања 

ком. 42     

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ 
ПДВ-а (дин) 

 

УКУПАН ПДВ (дин)  УКУПНО ТАБЕЛА 1 

УКУПНА ЦЕНА СА 
ПДВ-ом (дин) 
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Табела 2. ОБУЋА 

Редни 
број 

Назив добра ЈМ 
Оквирна 
количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 
(дин) 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

(дин) 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 
(дин) 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

(дин) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.=4*5 8=4*6 

1. 

Анатомске кломпе 
женске беле са 
перфорацијом  
еквивалент „GRUBIN” 
модел professional line 
истог или бољег 
квалитета  

пар 120     

2. 

Анатомске кломпе 
женске беле без 
перфорације еквивалент 
„GRUBIN” модел 
professional line истог 
или бољег квалитета  

пар 120     

3. 

Анатомске кломпе 
женске црне са 
перфорацијом  
еквивалент „GRUBIN” 
модел professional line 
истог или бољег 
квалитета  

пар 34     

4. 

Анатомске кломпе 
мушке беле са 
перфорацијом  
еквивалент „GRUBIN” 
модел professional line  
истог или бољег 
квалитета  

пар 10     

5. 

Анатомске кломпе 
мушке беле без 
перфорације  еквивалент 
„GRUBIN” модел 
professional line  истог 
или бољег квалитета  

пар 10     

6. 

Анатомске кломпе 
мушке црне са 
перфорацијом  
еквивалент „GRUBIN” 
модел professional line  
истог или бољег 
квалитета 

 4     

7. 
Ципеле електричарске 
плитке 

пар 2     

8. 
Ципеле радне беле - 
прехрамбена производња 

пар 4     

9. 
Ципеле радне плитке без 
челичне капе црне мушке 

пар 2     

10. 
Ципеле радне плитке са 
челичном капом црне 
мушке 

пар 4     
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11. 
Чизме гумене беле 
женске - прехрамбена 
производња 

пар 116     

12. 
Чизме гумене беле 
мушке - прехрамбена 
производња 

пар 12     

13. 
Чизме гумене црне 
женске 

пар 8     

14. 
Чизме гумене црне 
мушке 

пар 4     

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ 
ПДВ-а (дин) 

 

УКУПАН ПДВ (дин)  УКУПНО ТАБЕЛА 2 

УКУПНА ЦЕНА СА 
ПДВ-ом (дин) 

 

 
 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ 
ПДВ-а (1+2) (дин) 

 

УКУПАН ПДВ (1+2)  
(дин) 

 
УКУПНО  

(ТАБЕЛА 1 + ТАБЕЛА 2) 

УКУПНА ЦЕНА СА 
ПДВ-ом (1+2)  (дин) 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 
Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за тражени предмет јавне 
набавке; 
- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за тражени предмет јавне 
набавке; 
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за тражени предмет јавне 
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 6.) са 
траженом оквирном потребом (која је наведена у колони 4.); 
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет 
јавне набавке и то тако што ће јединичну цену са ПДВ-ом помножити (наведену у колони 
7.) са траженом оквирном потребом (која је наведена у колони 4.). 
 
Наведене количине у обрасцу структуре цене су оквирне и могу се повећати односно 
смањити у складу са потребама Наручиоца, с тим да је висина утрошка буџетских 
средстава лимитирана процењеном вредношћу набавке. 

 

   

Датум:                                                   М.П.                          Потпис овлашћеног лица Понуђача: 

_______________                                                                  __________________________________                              
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Прилог 11.  

 
МОДЕЛ УГОВОРА 

 
(ПОПУНИТИ ПОДАТКЕ О ПОНУЂАЧУ И ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ МОДЕЛА 

УГОВОРА ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ) 

 
 
Закључен дана _______________ 2019. године у Новом Саду, између: 
 
1. Установе Студентски центар Нови Сад из Новог Сада, ул. Др Симе Милошевића бр. 4 
са мат.бр: 08054843, шифром делатности: 55.90, ПИБ: 102028873, бр.т.рн: 840-547661-34 
код Управе за трезор Нови Сад, ЈБКЈС 02327, с једне стране као Наручиоца (у даљем 
тексту: Наручилац), а коју при закључивању овог Уговора заступа директор Зоран 
Мартиновић, дипл. правник 
и 
2. _______________________________ из ________________, ул. ______________________     
бр. _____, са мат.бр: ______________________, шифра делатности: ________________, 
ПИБ:______________________, бр.т.рн:______________________, код ____________ с друге 
стране као Понуђач (у даљем тексту: Добављач), а кога при закључивању овог Уговора 
заступа ______________________________; 
 
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
 
2. ___________________________ из ____________________, ул._________________ бр. ___, 
мат.бр: _____________, шифра делатности: ___________, ПИБ: _________________, бр.т.рн: 
_________________________, код ________________________ банке с друге стране као 
понуђач (у даљем тексту: Добављач), а коју при закључивању овог Уговора заступа 
директор ______________________ и који под следећим условима заједнички наступа са: 
 
2.1. ___________________________ из ____________________, ул._________________ бр. ___, 
мат.бр: ______________, шифра делатности: __________, ПИБ: _________________,  
кога заступа _______________________________.  
2.2. ____________________________ из ____________________, ул._________________ бр. ___, 
мат.бр: ______________, шифра делатности: __________, ПИБ: _________________,  
кога заступа ______________________________.  
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

- Да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности, ред. бр. 
ЈНМВ 09/2019 и извршио прикупљање понуда за јавну набавку добара - лична заштитна 
средства и опрема. 

- Да је Понуђач у својству Добављача доставио Понуду број _____________ од 
________2019. године, која је заведена код Наручиоца под бројем ______________ од 
_______ 2019. године, а која чини саставни део овог Уговора; 

- Да је Наручилац, Одлуком о додели уговора број ________________ од 
___________________2019. године, изабрао понуду Добављача као најповољнију и да је 
истекао рок за подношење захтева за заштиту права. 
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Члан 1. 
 
Предмет Уговора је набавка добара - лична заштитна средства и опрема, у складу са 
усвојеном понудом Добављача бр. _____________ од ________________ године, Обрасцем 
структуре цене и Техничким захтевима из конкурсне документације. 
 
Добављач наступа са подизвођачем _________________________ из ___________________ 
ул. ____________________________, који ће делимично извршити предметну набавку и то 
у делу ________________________. 
 

Члан 2. 
 
Уговор се закључује по јединичним ценама добара која чине предмет Уговора и  
утврђене су у понуди Добављача из члана 1. овог Уговора. 
 
Јединичне цене су коначне (фиксне) тј. важеће до комплетне реализације Уговора. 
 
Коначна вредност Уговора ће се утврдити обрачуном стварно испоручених добара по 
уговореним јединичним ценама, с тим да тако укупна вредност не може прећи износ 
процењене вредности јавне набавке од 2.500.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
На утврђену вредност, уговара се порез на додату вредност, у складу са законом. 
 
У случају потребе за добрима која нису предвиђена спецификацијом, Добављач мора на 
захтев овлашћеног лица Наручиоца да достави понуду и важећи ценовник. Цене морају 
да буду тржишне. По писменом прихватању понуде од стране Наручиоца, Понуђач може 
да испоручи добра. Рок за достављање понуде је најдуже 2 календарска дана. 
 
Наручилац задржава право провере цена на тржишту. Уколико уочи већа одступања у 
ценама текућег одржавања и поправки, Наручилац ће захтевати да Добављач коригује 
своју понуду. 
 

Члан 3. 
 

На основу члана 4а став 5. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС", бр. 119/12, 68/15 и 113/17), а у 
складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других 
захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура 
("Службени гласник РС", бр. 7/18), све фактуре које буду испостављене за Установу 
Студентски центар Нови Сад, морају бити регистроване у Централном регистру фактура 
(https://www.trezor.gov.rs/Centralni-registar-faktura-lat.html).  У супротном, испостављена 
фактура не може бити плаћена.   
 
Наручилац се обавезује да по испостављеној исправној фактури о испорученим добрима 
и без рекламације, уплату изврши у року до 45 дана од дана испостављања исте, уплатом 
на текући рачун Добављача.  
 
Фактура мора гласити на "Установа Студентски центар Нови Сад" и мора да садржи 
деловодни број Уговора о куповини добара под којим је заведен у Студентском Центру 
Нови Сад, тачан назив добара који је захтеван у Обрасцу структуре цене и јединичне 
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цене. Фактура се испоставља на основу документа - отпремнице којом се верификује 
квантитет и квалитет испоруке. 
 
У случају да Добављач не испоштује услове, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву 
претрпљену штету која услед тога настане. 
 

Члан 4. 
 
Лична заштитна средства  и опрема треба да буде у складу са Законом о безбедности и 
здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон) и 
његовим подзаконским актима. 
 
Добављач се обавезује да изврши узимање величина личних заштитних средстава и 
опреме запослених, на четири локације у Новом Саду, у шест термина које одреди 
Наручилац.  
 
Добављач има две опције узимања мера: лично мерењем запослених или ће донети узорке 
свих величина на пробу запосленима и по томе узимати мере личних заштитних 
средстава и опреме.  
 
Рок за узимање величина је 10 календарских дана од дана потписивања уговора. 
 
Рок испоруке добара је 30 дана од дана пријема захтева овлашћеног лица Наручиоца.  
 
Испорука се врши сукцесивно. Количине наведене у техничкој спецификацији су 
оквирне и информативног су карактера како би Добављачи могли да формирају цену.  
 
Наручилац задржава право да количине повећа, односно смањи, а све у складу са 
потребама.  
 
Место испоруке: ФЦО магацин потрошног материјала Наручиоца на адреси Др Симе 
Милошевића бр. 10  (приликом испоруке добара возило би требало да буде ниже од 2,60 м 
због пролаза до магацина, или је потребно обезбедити сопствене раднике ради истовара 
добара).  
 

Члан 5. 
 
Добављач се обавезује да добра испоручи према саставу, карактеристикама и роковима 
који су одређени у понуди, Техничкој спецификацији из члана 1. овог уговора и 
спецификацији тачних количина одређеним у позиву (требовању) Наручиоца. 
 
Минимални гарантни рок је наведен у Техничкој спецификацији, у колони "посебан 
захтев наручиоца". 
 
Уколико у гарантном року испоручена добра изгубе своја декларисана својства, а за које 
Наручилац не сноси одговорност, Добављач је обавезан да изврши замену добара у року 
од 10 календарских дана од дана пријаве рекламације, тј. сачињеног записника. 
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Уколико је дошло до одступања величина испорученог добра или уколико постоје 
оштећења на испорученом добру, Добављач је обавезан да изврши замену добара у року 
од 10 календарских дана од дана пријаве рекламације. 
 
 

Члан 6. 
 
Добра морају бити допремљена, упакована у амбалажи и на начин који је прописан за 
ову врсту робе, како би се обезбедила од делимичног или потпуног оштећења при 
утовару, транспорту, претовару и у складиштењу. 
 
Добављач се обавезује да ће оштећену или изгубљену робу током транспорта, или 
евентуално погрешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од наручене, 
надокнадити Наручиоцу о свом трошку.  
 

Члан 7. 
 
Добављач ће банкарску гаранцију за добро извршење у износу од 10% од процењене 
вредности јавне набавке без ПДВ-а и са роком важења 10 дана дуже од дана истека 
уговореног рока за комплетно извршење посла, доставити Наручиоцу у року до 15 дана 
од дана закључења уговора. 
 

Члан 9. 
 
Наручилац задржава право да раскине Уговор, уколико Добављач не испоштује рокове и 
динамику извршења Уговора, односно уколико поступи супротно одредбама овог 
Уговора и условима из конкурсне документације и усвојене понуде. 
 

Члан 10. 
 
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања овлашћених лица обе 
уговорне стране и важи до комплетне реализације Уговора, а најкасније до годину дана 
од дана потписивања. 
 
Свака уговорна страна може отказати уговор са отказним роком од 30 дана од дана 
достављања писменог обавештења о отказу. 
 
 

Члан 11. 
 
Овај Уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна, али и 
неиспуњењем или неизвршавањем преузетих обавеза једне од уговорних страна, као и из 
других разлога који су наведени овим Уговором. 
 

Члан 12. 
 
Измене овог Уговора врше се само у писменој форми, путем Анекса, уз претходну 
обострану сагласност. 
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Члан 13. 
 
Све евентуалне спорове који настану из/или поводом овог Уговора, уговорне стране ће 
покушати да реше споразумно. За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе 
Закона о облигационим односима и други прописи који регулишу ову материју. 
 
 
Уколико спорови између Наручиоца и Добављача не буде решен споразумно, уговара се 
надлежност Привредног суда у Новом Саду. 
 
 

Члан 14. 
 
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава 
Добављач, а 4 (четири) Наручилац. 
 
 
 
     За Добављача:       М.П.                                                        За Наручиоца:             М.П.  
  __________________________                                                _________________________ 
 
Напомена: Овај модел Уговора представља садржину Уговора који ће бити закључен са 
изабраним Понуђачем. Потребно је да Понуђач попуни, потпише и овери печатом овај 
модел Уговора. 
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Прилог 12. 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) прилажемо структуру трошкова насталих приликом 
припреме понуде број ______________ од __________ 2019. године у поступку јавне 
набавке мале вредности - набавка добара - лична заштитна средства и опрема, ред. бр. 
ЈНМВ 09/2019. 

 
 

Редни 
број 

ВРСТА ТРОШКОВА 
ИЗНОС 

(у динарима) 

УКУПНО: 

 
 
Напомена: Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру 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. 
 
 
Датум:                                                                                     Потпис овлашћеног лица Понуђача 
    
________________________                          М.П.                ________________________________ 
 

 

 

 


