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На основу чл.39. и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,у даљем тексту:Закон), 

чл.6.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки (Сл.гласник РС 

бр.29/2013),Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН- 14/2014/1 и Решења о образовању комисије за 

јавну набавку бр.ЈН-14/2014/2, припремљена је конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара - 

за набавку радне и заштитне одеће и обуће,за потребе ЈП Комуналац Пирот.  

 

Конкурсна документација садржи: 

Назив Страна 

Општи подаци о јавној набавци 3 

Подаци о предмету јавне набавке, врста,карактеристике,квалитет,количина и опис 

добара,рок испоруке,место испоруке 

3 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.и76.Закона и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова 

4-7 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 8-9 

Образац понуде 10-11 

Образац-Техничка спецификација 12-19 

Образац-Општи подаци о подизвођачу 20 

Образац-Општи подаци о учеснику у заједничкој понуди 21 

Образац-Изјава о независној понуди 22 

Образац-Изјава о давању средства обезбеђења 23 

Образац трошкова припреме понуде 24 

Модел уговора 25 

 

Конкурсна документација има укупно 25 страна. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу: 

ЈП КОМУНАЛАЦ 

ул.Војводе Мишића бр.50 

18300 Пирот 

www.komunalacpirot.rs 

e-mail: komunalac.pirot@open.telekom.rs 

2. Врста поступка јавне набавке: 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским 

актима којима се уређују јавне набавке. 

3. Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке ЈН-14/2014 је набавка радне и заштитне одеће и обуће за потребе ЈП Комуналац Пирот, 

ознака из општег речника набавке  18110000-радна одећа и 18830000-заштитна обућа. 

Рок испоруке је сукцесивно,по требовању наручиоца,најкасније 7 дана од дана требовања, а у периоду од момента 

склапања уговора до 31.12.2014.год..Место испоруке је седиште наручиоца.Трошкови испоруке добара ,као и други 

евентуални трошкови који би настали до момента предаје ствари наручиоцу,падају на терет понуђача ,и морају бити 

узети у обзир приликом формирања понуђене цене. 

Наручилац ће,пре доношења одлуке о додели уговора,од понуђача чија понуда буде оцењена као 

најповољнија тражити да достави узорке за радно одело и мајицу,како би утврдио да ли понуђено добро у 

потпуности одговара техничкој спецификацији.Понуђач је у обавези да узорке достави у року од 5 дана од 

дана позива наручиоца.Уколико понуђач не достави узорке у одређеном року,или се утврди да понуђено 

добро није у складу са техничком спецификацијом,наручилац ће понуду тог понуђача одбити као 

неприхватлљиву,и изабраће следећег рангираног понуђача. 

Изабрани понуђач је дужан да приликом склапања уговора достави меницу –као средство обезбеђења за 

добро извршење посла,као и менично овлашћење на износ од 10% од уговорене вредности.Уколико понуђач 

не поштује рокове испоруке,или испоручи робу која није у складу са техничком спецификацијом,наручилац 

ће једнпстрано раскинути уговор и активирати меницу за добро извршење посла. 

4.Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 

5.Контакт 

Лице за контакт: Цветковић Марина, службеник за јавне набавке 

e-mail: komunalac.pirot@open.telekom.rs 

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у 

свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено 

обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет 

страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима 

конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12) дужан  да све  измене и допуне конкурсне 

документације објави на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са 

чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације  или  

појашњења  у  вези  са  припремањем  понуде,  објавити  на  порталу  јавних набавки и 

на својој интернет страници. 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СКЛАДУ СА ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 

 

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

набавке дефинисане чл.75.Закона,и то: : 

1. Да је регистрован код надлежног органа,односно уписан у одговарајући регистар; 

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 му није изречена мера забране обављања делатности,која је на снази у време објављивања,односно 

слања позива за подношење понуда; 

4. 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. 

5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,ако је таква 

дозвола предвиђена посебним прописом. 

6. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду,запошљавању и условима рада,заштити животне средине,као и да 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Чл.75.став 2.Закона). 

 

Понуђач који учествује у поступку јавне набавке мора испунити додатне услове а учешће у поступку јавне 

набавке,у складу са чл.76.Закона,и то: 

 

7. располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом, 

- да рачун предузећа није у непрекидној блокади више од 7 дана у периоду од 30 дана пре објављивања 

позива за подношење понуда. 

- да је у последње две обрачунске године (2012. и 2013. )остварио приход од продаје радне и заштитне одеће 

и обуће у минималној вредности од 800.000,оо динара без ПДВ-а, на годишњем нивоу. 

8. располаже довољним техничким и кадровским капацитетом за извршење конкретне јавне набавке. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,у складу са чл.80.Закона,подизвођач мора да испуњава обавезне 

услове из чл.75.тачка 1. до 4. и услов из чл.75.тачка 5.Закона,за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача,сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 

75.тачка 1.до 4.,а додатне услове испуњавају заједно.Услов из члана 75.став 1.тачка 5.Закона дужан је да испуни 

понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова 
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 ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА  

Услов 75.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда.  

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве:  

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра. 

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве: 

Услов 75.2.: 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  

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве: 

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да он 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) 

1) Извод из казнене евиденције основног суда на чијем  је подручју седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења ( за организовани криминал ) Вишег суда у Београду; 

3) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за 

законског заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према 

пребивалишту.   

 Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције. 

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве:  

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и 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) 

1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев 

за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта.  

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве: 

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и 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) 

1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев 

за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта.  

Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог 

поступка пре ажурирања листе, у складу са законом 

Услов 75.3.: да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази  у време објављивања 

односно слања позива за подношење понуда  

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве: 

Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде 

Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена 

мера забране обављања делатности         
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Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве:  

Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за 

привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране 

обављања делатности 

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве: 

Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова 

Напомена: Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за 

подношење понуда  

Услов 75.4.: 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  

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења 

надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве:  

Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења 

надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења 

надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог 

поступка пре ажурирања листе, у складу са законом 

Услов 75.5.: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је 

таква дозвола предвиђена посебним прописом – За предметну јавну набавку није предвиђена посебна дозвола 

Услов 75.6.: Понуђачи су у обавези да изричито наведу да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 

да гарантују да су имаоци права интелектуалне својине.  

Доказивање додатних услова из Члана 76.ЗЈН 

-Референц листа најзначајнијих купаца,као и потврда-потписана и печатирана од стране купца, о вредности 

испоручене радне и заштитне опреме на годишњем нивоу,за 2012.и 2013.годину. 

Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потписан и оверен Образац изјаве.   

 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке,у складу са чланом 77.став 4.Закона,понуђач доказује достављањем 
Изјаве (Образац изјаве понуђача дат је у прилогу-стр.6 ),којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 
учешће у поступку јавне набавке из члана 75.и 76. Закона,дефинисане овом 
конкурсном документацијом. 
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. 
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Уколико изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање,потребно је уз понуду 

доставити овлашћење за потписивање. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача 

из групе понуђача и оверена печатом. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача,(која је дата у 

прилогу конкурсне документације),потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,чија је понуда оцењена као 

најповољнија,да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року,који не може бити краћи од 5 дана,не достави на увид оригинал или 

оверену копију тражених доказа,наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу 

услова из поступка јавне набавке,која наступи до доношења одлуке ,односно закључења уговора,односно током 

важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин. 
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Образац 1 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.И 76.ЗАКОНА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

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

понуђача,дајем следећу  

 

И З Ј А В У  

 

Понуђач ______________________________________________________ у поступку јавне набавке мале вредности 

ЈН-14/2014 за набавку радне и заштитне одеће и обуће,наручиоца ЈП Комуналац Пирот,испуњава све услове из 

члана 75.и 76.Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку,и то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе,да није осуђиван за кривична дела против привреде,кривична дела против животне 

средине,кривично дело примања или давања мита,кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности,која је на снази у време објаве позива за 

подношење понуде; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе ,доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије(или стране државе када има седиште на њеној територији); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,запошљавању и 

условима рада,заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

6) Рачун предузећа није у непрекидној блокади. 

7) Понуђач је у последње две обрачунске године (2012. и 2013. ) остварио приход од продаје радне и 

заштитне одеће и обуће у минималној вредности од 800.000,оо динара без ПДВ-а, на годишњем нивоу 

8) Понуђач располаже техничким и кадровским капацитетом за несметано извршење конкретне јавне 

набавке. 

 

 

Место:________________________               Понуђач 

Датум:________________________             М.П.                   ______________________ 

 

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

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 2 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.ЗАКОНА У ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

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

подизвођача,дајем следећу: 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач ________________________________ у поступку јавне набавке мале вредности ЈН-14/2014 за набавку  

радне и заштитне одеће и обуће,наручиоца ЈП Комуналац Пирот ,испуњава све услове из члана 75.Закона,односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,и то: 

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

2)Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване 

групе,да није осуђиван за кривична дела против привреде,кривична дела против животне средине,кривично дело 

примања или давања мита,кривично дело преваре. 

3)Подизвођач је измирио доспеле порезе,доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 

 

 

 

Место:____________________                         Подизвођач 

Датум:____________________               М.П.                     ___________________ 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

подизвођача и оверена печатом.Образац копирати у потребном броју примерака. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. Понуда мора бити састављена на српском језику. 

2. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште,у запечаћеној коверти,тако да се приликом отварања 

може са сигурношћу тврдити да се први пут отвара,са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДНЕ И 

ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ - НЕ ОТВАРАТИ.Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 11.04.2014.год. до 11.00 часова. 

3. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне 

документације,који морају бити потписани и оверени печатом.Понуда мора да садржи: 

- Образац 1-Изјава понуђача о испуњењу услова. 

- Образац 2-Изјава подизвођача о испуњењу услову- уколико се подноси понуда са подизвођачем, 

- Образац 3,3а и 3б-Образац понуде и техничка спецификација, 

- Копије извештаја о испитивању-уверења о квалитету и усаглашености са техничком спецификацијом за 

добра под редним бројем 6., 7.,8.,9.,12.,13.и 15. 

- Образац 4-Општи подаци о подизвођачу- ако се подноси понуда са подизвођачем, 

- Образац 5-Општи подаци о учеснику у заједничкој понуди-уколико се подноси заједничка понуда, 

- Образац 6-Изјава о независној понуди 

- Образац 7-Изјава о давању средства обезбеђења 

- Модел уговора 

4. Цена у понуди мора бити исказана у динарима.У цену понуде морају бити урачунати сви трошкови 

везани за испоруку добара до места седишта наручиоца,и други евентуални трошкови. 

5.  Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

6. У року за подношење понуда понуђач може да измени,допуни или опозове своју понуду,у складу са 

Законом о јавним набавкама.Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења,односно која 

документа накнадно доставља.Измену,допуну или опозив понуде треба доставити на адресу ЈП 

КОМУНАЛАЦ,ул.Војводе Мишића 50,18300 Пирот,са назнаком: 

“Измена / допуна/ опозив/ понуде за јавну набавку бр.14/2014 за набавку радне и заштитне опреме - НЕ 

ОТВАРАТИ” 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

-Уколико наручилац буде изменио или допунио конкурсну документацију у складу са Чланом 63.ЗЈН без    

одлагања ће све измене и допуне објавити на Порталу УЈН и на својој интернет страници. 

7. 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 да учествује у више заједничких 

понуда. 

8. Уколико понуђач ангажује подизвођача,навести у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу,а који не може бити већи од 50 % ,део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача,као и правила поступања наручиоца у случају да се  доспела потраживања преносе директно 

подизвођачу.Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење  обавеза из поступка јавне 

набавке,односно извршења уговорних обавеза,без обзира на број подизвођача. 

9. Уколико се подноси заједничка понуда,саставни део понуде је и споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно  и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,а који обавезно садржи податке из 

чл.81.став4.тачка 1.до 6.Закона и то податке о:  

- члану групе који ће бити носилац посла,односно који ће поднети понуду и који ће   заступати групу 

понуђача пред наручиоцем,                                                                            

          - понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,                                 Стр.10

  



- понуђачу који ће у име групе дати средство обезбеђења,                                  

- понуђачу који ће издати рачун, 

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,                                             

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

10. Начин и услови плаћања,гарантни рок и евентуалне друге околности су ближе одређене у обрасцу понуде и 

спецификације. 

11. Рок вађења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.У случају истека рока важења 

понуде,наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења 

понуде.Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

12. Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи,Министарства финансије и 

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

Министарству енергетике,развоја и заштите животне средине.Подаци о заштити при запошљавању и 

условима рада се могу добити у Министарству рада,запошљавања и социјалне политике. 

13. Понуђач или кандидат је дужан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду,запошљавању и условима рада,заштити животне средине,као и да 

гарантује да је ималац интелектуалне својине. 

14. Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези припремања 

понуде,најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.Наручилац ће заинтересованом лицу у року 

од 3 дана од дана пријема захтева одговор доставити у писаном облику и истовремено ту информацију 

објавити на Порталу јавних набавки. Комуникација се у поступку јавне набавке врши писаним 

путем,односно,путем поште,електронске поште или факсом,у складу са Чл.20.Закона о јавним 

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

дозвољено. 

15. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

16.  Накнада за коришћење патената,као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 

трећих лица сноси понуђач. 

17. 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 три 

дана пре истека рока за подношење понуда,без обзира на начин достављања.После доношења одлуке о 

додели уговора,рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. Захтев за 

заштиту права подноси се Републичкој комисији,а предаје наручиоцу.Примерак захтева за заштиту права 

подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу од 40.000,оо динара (број жиро рачуна је: 840-742221843-57,позив на број 

50-016,сврха:Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи,корисник:Буџет 

Републике Србије). 

18. Уговор ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права.( У 

складу са Чл.149.Закона о јавним набавкама рок за подношење захтева за заштиту права после доношења 

одлуке о додели уговора,у поступку јавне набавке мале вредности је пет дана од дана пријема одлуке.)У 

случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење 

захтева за заштиту права,у складу са чл.112.став 2.тачка 5.Закона. 

19. Наручилац може,у складу са Чланом 115.Закона о јавним набавкама,након закључења уговора да дозволи 

промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога, (промена цене на 

мало,промене девизног курса и сл.), односно из разлога  предвиђених посебним прописима.       Стр.11                                                                                                                                                    



 

 

Образац 3 

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

Понуда бр._______________ од ______________ за јавну набавку мале вредности за набвку радне и заштитне 

опреме, наручиоца ЈП Комуналац,ул.Војводе Мишића бр.50,18300 Пирот, ЈН -14/2014 
1. Назив понуђача: 

 

 

 

 

2. Адреса:  

 

3. ПИБ  

 

4. Матични број  

 

5. Број рачуна  

 

6. Шифра делатности  

 

7. Телефон  

8. Е-mail  

9. Име особе за контакт  

 

10. Лице одговорно за потписивање 

уговора 

 

 

 

 

ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

1) САМОСТАЛНО 

2) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

3) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и ,уколико се подноси понуда са подизвођачем уписати податке о 

подизвођачу,односно податке о свим учесницима заједничке понуде,уколико се подноси заједничка понуда. 

 

Датум:____________________                                 Потпис овлашћеног лица  

М.п.               ______________________ 
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Образац 3а 

ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ: радна и заштитна опрема 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а 

 

 

ПДВ 20% 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

Рок плаћања 

 

45 дана од дана пријем фактуре за испоручену робу 

Рок важења понуде 

 

60 дана 

 

Рок за испоруку  

Сукцесивно,по требовању наручиоца,најкасније 7 

дана од дана требовања 

 

Место испоруке  

Седиште наручиоца,ул.Војводе Мишића 50, 

18300 Пирот 

 

 

 

       Датум                                 Понуђач 

_____________________                     М.П.            _______________________ 

 

Напомена: 

Образац понуде понуђач мора да попуни,овери печатом и потпише,чиме потврђује да су тачни подаци који 

су у обрасцу понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да се определи да 

образац понуде потписују и  печатом оверавају сви понуђачи  из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити ,потписати и печатом оверити образац понуде. 

ПРИМЕДБЕ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Образац 3б                          ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

р.бр Назив јед.мере количина Цена без 

ПДВ-а по 

јед.мере 

Укупна цена без 

ПДВ 

Радна одела са улошком,са 

флуоресцентном траком, 

панталоне са трегерима и 

блуза-НАРАНЏАСТЕ БОЈЕ 

Величина 48 ком.9 

Величина 50 ком.8 

Величина 52 ком.14 

Величина 54 ком.17 

Величина 56 ком.6 

Величина 58 ком.5 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

59 

  

Радна одела са улошком,са 

флуоресцентном траком, 

панталоне са трегерима и 

блуза-ТЕГЕТ БОЈЕ 

Величина 48 ком.1 

Величина 52 ком.1 

Величина 54 ком.9 

Величина 56 ком.11 

Величина 58 ком.3 

Величина 60 ком.1 

 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

 

26 

  

Радна одела са улошком,са 

флуоресцентном траком, 

панталоне са трегерима и 

блуза-ЦРНЕ БОЈЕ 

Величина 50 ком.4 

Величина 52 ком.3 

Величина 54 ком.3 

Величина 56 ком.2 

Величина по мери ком.1 

-потребна је већа величина и од 

величине 60  

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

13 

  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Радни комбинезон са улошком 

ТЕГЕТ БОЈЕ 

Величина 54 ком.1 

Величина 58 ком.1 

 

 

 

kom 

 

2 

  2. 

                                                                                  



Радно одело БЕЛЕ БОЈЕ 

Величина 54 ком 2 

Величина 56 ком 2 

Величина 58 ком 1 

 

 

kom 

 

 

5 

  3. 

 

Мајице – наранџаста боја 

Величина L ком. 2 

Величина XL ком.15 

Величина 2XL ком.42 

Величина 3XL ком.5 

kom 64   

Мајице –тегет боја 

Величина L ком.9 

Величина XL ком.16 

Величина 2XL ком. 27 

Величина 3XL ком. 5 

kom 57   

Мајице- црна боја 

Величина L ком.2 

Величина XL ком.3 

Величина 2XL ком.9 

Величина 3XL ком.2 

kom 16   

Мајице – зелена боја 

Величина L ком.2 

Величина XL ком.3 

Величина 2XL ком.17 

Величина 3XL ком.5 

kom 27   

Мајице-беле боје 

Величина L ком.9  

Величина XL ком.10 

Величина 2XL ком.3 

kom 23   

4. 

 

Поло мајице- плава боја 

Величина L ком. 3  

Величина XL ком.3 

Величина 2XL ком.14 

Величина 3XL ком.2 

 

 

ком 

 

 

22 

  5. 

Стр.15 

Капа џокеј/ качкет 

Наранџаста боја 

kom 62   

Капа џокеј/качкет 

Тегет боја 

kom 40   

6. 

Капа џокеј/качкет 

Црна боја 

kom 14   



Капа џокеј/качкет 

Зелена боја 

kom 25   

Капа џокеј/качкет 

Бела боја 

kom 4   

 

 

Кожне заштитне рукавице пар 65   7. 

 

Заштитне рукавице гума на 

платну 

пар 360   8. 

 

Плитке заштитне ципеле-мушке  

Величина 39 пара 2 

Величина 40 пара 7 

Величина 41 пара 26 

Величина 42 пара 27 

Величина 43 пара 35 

Величина 44 пара 14 

Величина 45 пара 9 

Величина 46 пара 5 

 

 

 

 

пар 

 

 

 

 

125 

  9. 

 

Плитке заштитне ципеле-женске 

Величина 37 пара 7 

Величина 38 пара 1 

Величина 40 пара 4 

 

 

пар 

 

 

12 

  10. 

 

Плитке заштитне ципеле са 

челичном капицом-мушке 

Величина 42 пара 1 

Величина 43 пара 2 

 

 

пар 

 

 

3 

 

  11. 

 

Гумене чизме са улошком 

Величина 37 пара 3 

Величина 38 пара 2 

Величина 39 пара 1 

Величина 40 пара 4 

Величина 41 пара 12 

Величина 42 пара 21 

Величина 43 пара 24 

Величина 44 пара 15 

Величина 45 пара 4 

Величина 46 пара 6 

 

 

 

 

 

 

пар 

 

 

 

 

 

92 

  12. 

                                                                                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.бр. Назив / техничке карактеристике  

1. Радна одела са улошком,са флуоресцентном траком, панталоне са трегерима и блуза 

Дводелно радно одело.Блуза са реверима дужине до бокова,копчање рајсфешлусом. Џепови на блузи:2 

џепа на грудима-по један са обе стране,са преклопом,2 џепа са бочне стране,по један на свакој страни.Око 

рукава манжетне.Панталоне са трегерима и пластроном,на предњем пластрону џеп,око струка гума ради 

боље регулације ширине.На панталонама најмање 2 џепа,по један на свакој ногавици,са стране ,изнад 

колена.Тканина за блузу и панталоне:240-260г/м2,мешавина диолен (65%полиестер 35%памук)Одело је 

са улошком-одвојени уложак за панталоне и за блузу,од штеповане полиестерске поставе и 

кофлина,тежине 130-150г/м2.Уложак може да се скида.Флуоресцентне траке на блузи -на леђима и на 

предњем делу,и на панталонама око ногавица. 

 

 

2. Радни комбинезон са улошком 

Комбинезон са практичним џеповима:најмање 2 џепа на грудима,са преклопом,на делу панталона 

најмање 4 џепа:2 са стране,у пределу бокова ,без преклопа,2 изнад колена са стране,са преклопом.Око 

рукава манжетне.Копчање комбинезона рајсфешлусом.Око струка гума ради боље регулације 

ширине.Тканина 240-260 г/м2,мешавина 65% полиестер,35% памук.Уложак који се скида, од штеповане 

полиестерске поставе и кофлина,тежине 130-150г/м2.                                                          

Стр.17 

Гумене чизме-црне-мушке 

Величина 41 пара 2 

Величина 42 пара 6 

Величина 43 пара 8 

Величина 44 пара 1 

Величина 45 пара 1 

Величина 46 пара 2 

 

 

 

пар 

 

 

 

20 

  13. 

 

Гумене чизме црне- женске 

-получизме 

Величина 37 пара 2 

Величина 40 пара 2 

 

 

 

пар 

 

 

4 

  14. 

 

Зимске јакне са улошком 

Величина XL ком.6 

Величина 2XL ком.11 

Величина 3XL ком.3 

 

kom 20   15. 

 

 

 

УКУПНО:  

(без ПДВ-а) 

 



 

3. Радно одело БЕЛЕ БОЈЕ 

Дводелно радно одело.Блуза са реверима дужине до бокова,копчање рајсфешлусом. Џепови на блузи:2 

џепа на грудима-по један са обе стране,2 џепа са бочне стране,по један на свакој страни.Око рукава 

манжетне са еластичном траком.Панталоне са трегерима и пластроном,на предњем пластрону џеп,око 

струка гума ради боље регулације ширине.На панталонама најмање 2 џепа.Тканина за блузу и 

панталоне:210-240г/м2,мешавина диолен (65%полиестер 35%памук) или 100 % памук. 

4. Мајице  

Мајице кратких рукава,100% памук, маса по м2 150-160г,скупљање по дужини до 3%,скупљање по 

ширини до 2% 

 

5. Поло мајице 

Мајица кратких рукава са крагном,произведена од 100% памука,маса по м2 180-200г 

6. Капа џокеј/ качкет 

Памук 100%,стезник (пластични додатак) за подешавање обима,на предњем делу има штитник за 

сунце,од тврде пластике,који је благо савијен,универзална величина,метода испитивања-за сировински 

састав F.S3.139 

Уз понуду доставити копију уверења о квалитету  

7. Кожне заштитне рукавице 

Заштитне рукавице од говеђе коже са пет прстију,појачање длана, палца и кажипрста,текстилна постава 

длана и прстију изнутра ради упијања зноја,стандард ЕN388 i EN 420.  

Уз понуду доставити копију уверења о квалитету 

8. Заштитне рукавице гума на платну 

Рукавице са пет прстију,дупломочене у природни латекс на памучној подлози,дебљина нанешеног латекса 

мин.1,4мм,задовољава стандард ЕN388,EN 420 

Уз понуду доставити копију уверења о квалитету 

9. Плитке заштитне ципеле-мушке  

Радне ципеле,двослојни ПУ ђон отпоран на уља,нафту и киселине,по стандарду 

 ЕN ISO 20347 или одговарајући 

Уз понуду доставити копију уверења о квалитету 

10. Плитке заштитне ципеле-женске  

Радне ципеле,двослојни ПУ ђон отпоран на уља,нафту и киселине,по стандарду 

 ЕN ISO 20347 или одговарајући 

 

11. Плитке заштитне ципеле са челичном капицом-мушке 

Радне ципеле,двослојни ПУ ђон отпоран на уља,нафту и киселине, са челичном капицом,по стандарду ЕN 

ISO 20347 или одговарајући, 

 

12. Гумене чизме са улошком 

Радне ПВЦ чизме са термо поставом и траком за затезање,ђон са крампонима ПВЦ,профилисан у циљу 

проклизавања,по стандарду ЕN ISO 20347,EN 20345,EN ISO 20344,EN ISO 20344/A1 или одговарајући  

Уз понуду доставити копију уверења о квалитету 

 Стр.18 



13. Гумене чизме-црне-мушке 

Радне ПВЦ чизме са поставом од полиестера,противклизни ђон отпоран на уља и угљоводонике,по 

стандарду ЕN ISO 20347 SRC или одговарајући 

Уз понуду доставити копију уверења о квалитету 

 

14. Гумене чизме црне- женске -получизме 

Радне ПВЦ чизме са поставом од полиестера,противклизни ђон отпоран на уља и угљоводонике,по 

стандарду ЕN ISO 20347 SRC или одговарајући 

 

15. Зимске јакне са улошком 

Термоизолована,водонепропусна јакна,произведена од комбинације ПВЦ-а и полиестера,мин.190 г/м2,са 

улошком од 100%полиестерског крзна који се може скинути.Има струкиран крој и капуљачу која се пакује 

у крагну,крзно на крагни које се може скинути.Рукави се могу скинути,тако да се јакна носи и као 

прслук.У црној боји,без обојених детаља.Копчање рајсфешлусом.Минимум 4 џепа,два џепа на горњем 

делу,у пределу груди,по један са обе стране,копчање рајсфешлусом,и два џепа у пределу струка,по један 

са обе стране,методе испитивања: 

- SRPS F.S2016-за површинску масу, 

- SRPS F.S3.112-за сировински састав, 

- SRPS F.A1.012-отпорност према дејству воде, 

- SRPS EN 20811-отпорност према проласку воде,  

или одговарајући  

Уз понуду доставити копију уверења о квалитету 

 

НАПОМЕНА:  Као понуђач изјављујемо да испуњавамо све наведене услове из ове Техничке 

спецификације 

 

 

   Датум                             Понуђач 

          _________________                        м.п.                ______________________ 
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Образац 4 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

(уколико се подноси понуда са подизвођачима) 

 
Назив подизвођача: 

 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
 

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити  подизвођач 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач 

 

 
 

 
 

 
 

Напомена: 

Образац “Општи подаци о подизвођачу “попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 

подизвођачима,а уколико има већи број подизвођача,потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака,да се попуни и достави за сваког подизвођача. 

Датум:    _______________                         ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                              ____________________________________ 

                         ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

                                                          ____________________________________ 

М.П. 
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Образац 5 

ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  
(уколико се подноси заједничка понуда) 

  

Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рачун предузећа и банка  

Име особе за контакт  

 

 

Напомена: 

Табелу “Подаци о учеснику у заједничкој понуди “подносе само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду ,потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака,да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

Датум:    _______________                 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                     ____________________________________ 

                       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

                                         ____________________________________ 

М.П. 
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Образац 6 

 
У складу са чланом 26.Закона, __________________________________________________ даје: 

(назив понуђача) 

 

 

 

И З Ј А В У 
 

О  Н Е З А В И С Н О Ј   П О Н У Д И 

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара за 

набавку радне и заштитне одеће и обуће бр. ЈН-14/2014,наручиоца ЈП Комуналац Пирот, поднео независно,без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:____________________                       _____________________________ 

                       Потпис овлашћеног лица понуђача 

             м.п. 

 

 

Напомена: 

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити  копирана у довољном броју примерака, потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача и оверена печатом. 
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Образац 7 

 

 

 

ИЗЈАВА О ДАВАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

 
 
 

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

менично овлашћење за добро извршење уговорне обавезе у износу од 10% од вредности 

уговора: 
 

 (у складу са Чланом 12.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова-Сл.гласник РС.29/2013 ) 

која ће бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница ће бити 

оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту ће бити достављено 

попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу ће бити достављена копија картона 

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју ћемо навести у меничном 

овлашћењу – писму. 

 

 

 

 

 

Датум:___________________       м.п.          _____________________________ 

   Потпис овлашћеног лица 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

 

Р.бр. Врста трошкова  

1. Трошкови израде узорка или 

модела,ако су израђени у складу са 

техничком спецификацијом наручиоца 

 

 

 

2. Трошкови прибављања средства 

обезбеђења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

Датум:_______________                   М.П.                                 Понуђач: 

__________________ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

Закључен дана ______________ између: 

1. ____________________________________________ (у даљем тексту: продавац),кога заступа 

директор _______________________________. 

2. ЈП Комуналац Пирот,ул.Војводе Мишића 50 ( у даљем тексту: купац),кога заступа директор 

Бобан Толић; 

По предмету овог уговора,уговорне стране су се споразумеле и закључиле следеће: 

Члан 1. 

 Овим уговором обавезује се продавац да на купца пренесе право својине на 

____________________________________ и да му их у ту сврху преда,а купац се обавезује да плати 

цену у новцу и да преузме ствари које су предмет овог уговора. 

Члан 2. 

 До предаје ствари које су предмет овог уговора купцу,ризик случајне пропасти или оштећења 

ствари сноси продавац,а са предајом ствари ризик прелази на купца осим ако предаја ствари није 

извршена због купчеве доцње,када ризик прелази на купца у часу када је дошао у доцњу. 

Члан 3. 

 Продавац се обавезује да ствари које су предмет овог уговора доставља у роковима одређеним у 

конкурсној документацији .                   Члан 4. 

 Уговорне стране су сагласне да ће место примопредаје ствари које су предмет овог уговора бити 

место у коме наручилац има седиште у тренутку закључења уговора. 

Члан 5. 

 Купац се обавезује да купопродајну цену исплати продавцу у износу од ____________________ 

дин. у року од 45 дана од дана пријема фактуре за испоручену робу. 

Члан 6. 

 Продавац одговара за материјалне недостатке ствари које је она имала у часу прелаза ризика на 

купца,без обзира на то да ли му је било познато. 

Члан 7. 

Наручилац има право да у сваком тренутку испита квалитет испорученог добра и утврди да ли 

одговара условима из техничке спецификације дате у конкурсној документацији,а уколико се утврди 

да квалитет није одговарајући,или понуђач не поштује рокове испоруке, наручилац може да 

једнострано раскине уговор и активира меницу за као средсто обезбеђења за добро извршење посла. 

Члан 8. 

Понуђач је дужан да уз уговор достави меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла 

Члан 9. 

Купац није у обавези да преузме целокупну процењену количину добара. 

Члан 8. 

 У случају спора који би настао по овом уговору надлежан је Привредни суд у Нишу. 

Члан 9. 

 Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка од којих се по два налазе код сваке уговорне 

стране.      ЗА  КУПЦА                              ЗА  ПРОДАВЦА  

    _________________               ____________________ 
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