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  На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 

14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 

гласник РС”, бр. 86/15 и 41/19), члана 39. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке 

(број 540 од 24.03.2014. године, број 2996 од 8.10.2015. године, број  3133/1 од 21.10.2015. године и 

број 442/2 од 1.03.2016. године), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број Мд. 5/195-2019 од 

26.12.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку Мд. 5/195/1-2019 од 26.12.2019.  

године, припремљена је 
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 I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

   

1. Предмет јавне набавке 

 Предмет јавне набавке (редни број 195/2019) су добра - Набавка опреме неопходне за 

учеснике у одбрани од поплава (заштитна одела, обућа и сл.). 

 

2. Назив и ознака из општег речника набавке 

 Јакне - 18223200, Мајице са кратким рукавима – 18331000, Мајице са крагном (поло мајице) 

18333000, Панталоне - 18234000, Чизме 18815000. 

  

3. Комуникација у поступку јавне набавке 

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем (са позивом на број и 

предмет јавне набавке), првенствено путем електронске поште, на e-mail office.jn@srbijavode.rs или 

путем поште (на адресу Наручиоца: Булевар уметности 2А, 11070 Нови Београд) или факсом (011-

311-94-03), као и објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних набавки. 

 

mailto:office.jn@srbijavode.rs
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 

И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ. 

   

1. Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис добара 
Предмет набавке је набавка опреме неопходне за учеснике у одбрани од поплава (заштитна одела, 

обућа и сл.).   

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС (СПЕЦИФИКАЦИЈА) 

     

Р.б. Опис добара Количина 

1. 

Јакна softshell 

1. Изглед производа 

Јакна је конструисана са високом крагном и углављеним рукавима. Рукави су 

просечени и имају рајсферлус дужине 20cm помоћу кога се регулише ширина 

доњег отвора. Капуљача може да се скида и поставља на јакну према потреби. 

Качи се рајсфершлусом димензије 24cm. Додатно се причвршћује за крагну 

помоћу два скривена дрикера, и има скривени тунел са учкуром и два стопера за 

регулацију ширине. На предњем делу јакне су четири џепа од кордуре са 

преклопним патнама које се копчају помоћу скривених дрикера (по два комада). 

Два горња џепа су димензије 19 x 13.5cm а доњи 20 x 19cm. На левој патни горњег 

џепа нашивена је подлога 2cm ширине дужине 10.5 cm на којој се поставља 

амблем предузећа. У струку и доњем делу је тунел са учкуром који регулише 

ширину јакне. Изнад горњих џепова је паспул од флуо траке. Копчање јакне је 

помоћу рајсфершлуса који је прекривен преклопном лајсном ширине 7cm која се 

копча са 6 скривена дрикера. Задњи део јакне је просечен на 25cm од поруба са 

нашивеним паспулом од флуо траке који повећава видљивост. Паспули су 4mm. 

2. Материјал производа 

 боја: тегет 

 лице: мешавина polyester - elastin 

 други слој: Pu мембрана 100%  

 трећи слој: плетенина polar poliestar 100% 

 површинска маса min. 360± 3%  g/m2 

 одржавање према SRPS EN ISO 3758:2014 

3. Амблем предузећа 

 Амблем предузећа се постављају техником директног веза на десни рукав 

лого компаније 7.5 x 7.5cm,а на леви рукав амблем Српска застава 7.5 x 4.5cm 

4. Место постављања рефлектујућих трака 

 Изнад горњих џепова и на леђима (паспул) 

115 

2. 

Панталоне 

1. Изглед производа 

Панталоне које су функционалне и отпорне на хабање. На предњем делу имају два 

џепа. Ојачане су на коленима због веће издржљивости. На појасу се налазе гајке 

дужине 6cm ојачане ринглицама а на обе стране појаса је ластиш ширине 3cm. 

Задњи део појаса има полукружни додатак (испуњен кофлином) који даје додатну 

заштиту и удобност. Панталоне су са два бочна џепа димензије 16.5 x 19cm који се 

затварају патнама са чичком. На бочном левом џепу је нашивени мањи џеп 

димензије 11.5 x 4cm. Испод бочних џепова на 7cm су просечене. На задњем делу 

115 
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су ушивени џепови са преклопним патнама, отвор џепа је 14cm. У доњем делу 

ногавице је ластиш ширине 2cm. Панталоне се копчају помоћу рајсфершлуса 

дужине 17cm и дугмета. 

2. Материјал производа 

 боја: црна; 

 материјал: мешавина: 60% pamuk 40% polyester;  

 преплетај- КЕПЕР 2:1; 

 површинска маса min.  245 g/m2; 

 јачина затезања (BS EN ISO 13934-1:1999) основа 1050 N, потка 575 N; 

 отпорност на кидање средња вредност (BS EN ISO 13937-3:2000) основа 30 

N, потка 27 N; 

 прање скупљање (max): BS EN ISO 6330:2001, 1A/D основа 2% потка 2%; 

 скупљање на топлоти (max): (DEF STAN 83-65/4 160˚C) основа 2% потка 

2%; 

 постојаност боје-постојаност прања BS EN ISO 105-C06: метода E2S (95˚C) 

 отпорност на трење BS EN ISO 105-X 12:1995;  

3. Амблем предузећа 

Амблем предузећа се поставља на левој патни директним везом 9 x 4cm 

3. 

Дукс полар 

1. Изглед производа 

Дукс од полара са ојачањима на лактовима и раменима. Доњи део дукса је са 

рендером. Две еполете димензије 11 x 5cm копчају се дугмићима на рамену. 

Копчање дукса је на расјфершлус дужине 75cm. Дукс је без џепова. Рендер на 

рукавима ширине 5cm. 

2. Материјал производа 

 боја: тегет; 

 материјал: 100% памук; 

 површинска маса min. 270 ± 5% g/m2     

 промена димензије после прања - 5 циклуса  60˚C po дужини max. ±5% по 

ширини max. ±5%; 

 јачина пуцања (ISO 13938-1) min. kN/m2 ≥ 700 

 постојаност боје: ISO 105-C06  

3. Амблем предузећа 

Амблем предузећа се постављаја техником директног веза напред лево у пределу 

срца димензије 7.5 x 7.5cm 

115 

4. 

Поло мајица 

1. Изглед производа 

Мајица је израђена од пике материјала. На раменима су еполете  које се копчају 

помоћу два дугмета. Димензија еполете 11.5 x 4cm. Ојачање је у раменом и леђном 

делу. Крагна и орукавље је од рендера. На средини мајице је копчање уз помоћ 

рајсфершлуса од 18cm. 

2. Материјал производа 

 боја: тегет; 

 материјал: 100% памук; 

 површинска маса је min. 200 ± 5% g/m2      

 промена димензије после прање-5 циклуса по дужини max. ±5% по 

ширини max. ±5% 

      115 
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 постојаност боје: ISO 105-C06  

3. Амблем предузећа 

Амблем предузећа се постављају техником директног веза на десни рукав 

димензије 7.5 x 7.5cm, а на леви рукав амблем Српска застава 7.5 x 4.5cm. 

5. 

Мајица 

1. Изглед производа 

Мајица са кратким рукавом и кружним оковратником. 

2. Материјал производа 

 боја: тегет; 

 матреијал: мешавина – pamuk, polyester, polyamide;  

 површинска маса је min. 175 ± 5% g/m2      

 промена димензије после прање-5 циклуса 40 ˚C по дужини max.±5% по 

ширини max. ±5%; 

 јачина пуцањa kN/m2 ≥ 600; 

3. Амблем предузећа 

Амблем предузећа се поставља техником директног веза напред лево у пределу 

срца димензије 7.5 x 7.5cm. 

      115 

6. 

Полудубока ципела Lowa Zephyr GTX или одговарајућа 

1. Изглед производа 

Вишенаменска водоотпорна обућа за све временске услове са GORE-TEX® 

мембраном за спречавање уласка воде, и која омогућава стопалу да дише 

2. Материјал производа 

 боја: црна; 

 материјал споља: природна кожа и полиамид 100%; 

 материјал унутра: poliestar 100%; 

 ђон: горњи слој –poliuretan 100% (ISO 1833-1:2006), газећи слој –гума 

100%, дебљина без крампона – min. 14±5%mm, висина крампона – мин 4 

mm, Отпорност ђона на савијање (пораст реза) на 30.000 циклуса (SRPS 

EN ISO 20344:2013 t. 8.4.2) max 2; 

 пертле: poliestar 100%, дужина 350mm±10%, обим min 4 mm; 
 пропустљивост водене паре: min 5.000 g/m2/24h 

 отпорност према дејству воде водонепропустљивост под притиском 0,2 

bara у времену од 2 min (ISO 811:1981); 

 отпорност према хабању поставе (SRPS EN ISO 12947-2:2017): min 25000 

циклуса; 

 Double Injection,  Hard stabilizer  

115 

7. 

Ципеле Lowa Zephyr GTX или одговарајућа 

1. Изглед производа 

Вишенаменска водоотпорна обућа за све временске услове са GORE-TEX® 

мембраном за спречавање уласка воде, и која омогућава стопалу да дише 

2. Материјал производа 

 боја: црна; 

 материјал споља: природна кожа и полиамид 100%; 

 материјал унутра: poliestar 100%; 

 ђон: горњи слој –poliuretan 100% (ISO 1833-1:2006), газећи слој –гума 

100%, дебљина без крампона – min. 14±5%mm, висина крампона – мин 4 

mm, Отпорност ђона на савијање (пораст реза) на 30.000 циклуса (SRPS 

115 
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EN ISO 20344:2013 t. 8.4.2) max 2; 

 пертле: poliestar 100%, дужина 350mm±10%, обим min 4 mm; 

 пропустљивост водене паре: min 5.000 g/m2/24h; 

 отпорност према дејству воде водонепропустљивост под притиском 0,2 

bara у времену од 2 min (ISO 811:1981); 

 отпорност према хабању поставе (SRPS EN ISO 12947-2:2017): min 25000 

циклуса; 

 Double Injection,  Hard stabilizer. 

2. Квалитет и начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 
Сви производи треба да су сачињени у складу са важећим стандардима и прописима за 

наведену врсту добара. 

Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да испоручује добра која су предмет ове набавке 

са произвођачком декларацијом. 

Текстилна гардероба је у величинама од S до XXXL, а обућа у величинама од 36 до 46 на пола 

броја. 

Понуђач је у обавези да достави узорке за текстилну гардеробу у величини L, а за обућу да 

достави технички лист или извештај о испитивању.  

Оквирне димензије узорака: 

Јакна 

Обим груди 1/2 60cm 

Обим на дужини 1/2 60cm 

Дужина леђа 79,5cm 

Дужина рукава 68cm 

Отвор рукава на доњем делу 27cm 

Панталоне 

Обим појаса 96cm 

Дужина надле без појаса 96cm 

Дужина корака 83.5cm 

Ширина ногавице 1/2 20cm 

Дукс 

Обим груди 1/2 56,5cm 

Обим бокова 1/2 57,5cm 

Дужина леђа 74cm 

Дужина рукава 68cm 

Отвор рукава на доњем делу 22cm 

Поло мајица 

Обим груди 1/2 57cm 

Обим на дужини 1/2 53,5cm 

Дужина леђа 73cm 

Дужина рукава  19,5cm 

Мајица 

Обим груди 112cm 

Дужина леђа 70cm 

Дужина рукава 26cm 

3. Рок испоруке добара 

Рок испоруке не може бити дужи од 15 дана од дана потписивања уговора. При потписивању 

уговора Наручилац ће доставити спецификацију величина. 

4.  Место испоруке добара 

Место испоруке: Дирекција ЈВП „Србијаводе“, Нови Београд, Булевар уметности 2А. 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за 

учешће, утврђене чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар 

(члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН) 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног привредног суда 

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 

(члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН) 

Правна лица:  
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 

основног суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног 

лица, којим се потврђује да правно лице није 

осуђивано за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре. 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 правно лице није 

осуђивано за кривична дела против привреде и 

кривично дело примања мита;  

2) Извод из казнене евиденције Посебног 

одељења за организовани криминал Вишег 

суда у Београду, којим се потврђује да правно 

лице није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала; 3) Извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 

да законски заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре и неко 

од кривичних дела организованог криминала 

(захтев се може поднети према месту рођења или 

према месту пребивалишта законског заступника). 

Уколико понуђач има више законских заступника 

дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

Докази не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 
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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 (члан 75. став 1. тачка 4) 

ЗЈН) 

Уверење Пореске управе Министарства финансија 

да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверење надлежне управе локалне самоуправе да 

је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода или потврду надлежног органа да 

се понуђач налази у поступку приватизације. Ако 

се понуђач налази у поступку приватизације, 

уместо наведених уверења прилаже потврду 

Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 

поступку приватизације. Докази не могу бити 

старији од два месеца пре отварања понуда. 

4. 

Да 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 (члан 75. став 

2. ЗЈН) 

Изјава (образац V.6.) да поштује обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и да нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

  Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 

додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

Р.бр ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 

да располаже неопходним 

финансијским капацитетом, што 

подразумева да му у пoслeдњих шест 

месеци до дaнa подношења понуде 

текући рачуни нису били у блокади  

Наручилац може проверити увидом на интернет 

страници Народне банке Србије или на основу 

потврде о ликвидности коју издаје Народна банка 

Србије 

 Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач може, у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН доказати достављањем Изјава (Образац V.5, V.5.1. и 

V.6. конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује 

да испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН, у складу 

са овом конкурсном документацијом.  

 Изјавe морају да буду својеручно потписане од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико 

Изјаве 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.  

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.  

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

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи 

од пет 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, а лице уписано у регистар понуђача није дужно да доказује 

испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. 

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

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

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

начин. 
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IV  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“. 

 Укупна вредност из Обрасца структуре цене служи за вредновање понуда по основу 

критеријума „Најнижа понуђена цена“. 

 Уколико два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати понуђач који је 

понудио краћи рок испоруке добара.  

 Уколико две или више понуда имају исту цену и исти рок испоруке добара, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања, с тим да понуђени рок 

плаћања не може бити дужи од 45 дана.  

 Уколико ни након примене горе наведених резервних елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем 

жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 

најнижу понуђену цену, рок испоруке добара и рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће 

извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 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. 

 

 

 

V  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) V.1.  Образац понуде; 

2) V.2.  Образац структуре понуђене цене; 

3) V.3.  Образац трошкова припреме понуде (није обавезан); 

4) V.4.  Образац изјаве о независној понуди; 

5) V.5. Образац изјаве о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из 

члана 75. ЗЈН; 

6) V.5.1. Образац изјаве о испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке 

из члана 76. ЗЈН; 

7) V.6. Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  
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V.1.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

брoj ________________  

за јавну набавку добара 

Набавка опреме неопходне за учеснике у одбрани од поплава (заштитна одела, обућа и сл.)  

(ЈН број 195/2019) 

1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 

 

Адреса понуђача: 
 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Матични број понуђача 

 
 

Врста правног лица - разврставање према 

Закону о рачуноводству (заокружити 

одговарајуће) 

1.   

2. 1. Микро    2.   Мало   3.    Средње    4. Велико 

Шифра делатности: 

 

 

Име особе за контакт: 
 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

Лице овлашћено за подношење понуде и 

потписивање уговора: 

 

 

 

 

2.  УПИС У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА  

Понуђач је уписан у Регистар понуђача: 

 

ДА                              НЕ 

интернет страница: _______________________________ 

Напомена: заокружити одговарајуће и у случају да је понуђач уписан у Регистар понуђача, уписати 

интернет страницу на којој су подаци јавно допступни  

 

3.  ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ:  _______  (уписати број учесника у заједничкој понуди) 

В) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:                 _______ (уписати број подизвођача) 

 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о броју подизвођача, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно броју учесника у заједничкој понуди, уколико понуду 

подноси група понуђача. 
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4.  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

1. 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 Електронска адреса (e-mail):  

 Шифра делатности:  

 
Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 
Уписан у Регистар понуђача 

(заокружити ДА или НЕ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

2. 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 Електронска адреса (e-mail):  

 Шифра делатности:  

 Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 
Уписан у Регистар понуђача 

(заокружити ДА или НЕ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

Напомена: табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да 

се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 

У случају да је подизвођач уписан у Регистар понуђача, у складу са Правилником о садржини 

Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача 

(„Службени гласник РС“, број 75/2013) уписати интернет страницу на којој су подаци јавно 

доступни. 
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5.   ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1. Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Електронска адреса понуђача (e-mail):  

 Шифра делатности:  

 Име особе за контакт:  

 
Уписан у Регистар понуђача 

(заокружити ДА или НЕ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

2. Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Електронска адреса понуђача (e-mail):  

 Шифра делатности:  

 Име особе за контакт:  

 
Уписан у Регистар понуђача 

(заокружити ДА или НЕ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

3. Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Електронска адреса понуђача (e-mail):  

 Шифра делатности:  

 Име особе за контакт:  

 
Уписан у Регистар понуђача 

(заокружити ДА или НЕ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

Напомена: табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 

попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. У случају да је подизвођач 

уписан у Регистар понуђача, уписати интернет страницу на којој су подаци јавно доступни. 
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6.  ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Набавка опреме неопходне за учеснике у одбрани од поплава 

(заштитна одела, обућа и сл.) 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ  

Јед. 

Мере 
Кол. 

Јед. цена 

без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1 2 3 4 5. 6.(4х5) 

1. 
Јакна softshell 

 
ком. 115  

 

 

2. 

Панталоне 

 
ком. 115  

 

3. 
Дукс полар 

 
ком. 115  

 

4. 
Поло мајица 

 
ком. 115  

 

5. 
Мајица 

 
ком. 115  

 

6. 

Полудубока ципела Lowa Zephyr GTX 

или одговарајућа 

 

ком. 115  

 

7. 

Ципеле Lowa Zephyr GTX или 

одговарајућа 

 

ком. 115  

 

 

                                                                    
УКУПНО: 

 

 

 Произвођач Модел производа 

Полудубоке ципеле   

Ципеле   
Напомена: обавезно уписати произвођача и модел производа. 

 

7. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА - на текући рачун понуђача, у року од __________ дана од 

пријема исправне фактуре (не може бити краћи од седам дужи од 45 дана по пријему исправног 

рачуна). 

 

8. РОК ИСПОРУКЕ _______дана од дана потписивања уговора (не може бити дужи од 15 

дана од дана потписивања уговора):. 

9. ГАРАНТНИ РОК: _____ месеци од дана пријема добара (гаранција за испоручена добра не 

може бити краћа од 12 месеци од дана пријема добара). 

 

10. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ_______________________ дана (не краћи од 60 дана од дана 

отварања понуде). 

 

            Датум и место                                          ПОНУЂАЧ 

 

            М. П.  

_____________________________                          ____________________________ 

                            (својеручни потпис) 

 

         ____________________________ 

                   име и презиме штампаним словима 
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Напомене:  
 Образац понуде понуђач мора да попуни 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 сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 

из групе који ће попунити и потписати образац понуде. 
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V.2 ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 1 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ  

Јед. 

Мере 
Кол 

Јед. цена 

без 

ПДВ-а 

Јед. цена 

са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.(4х5) 8. 

1. 
Јакна softshell 

 
ком. 115 

    

 

2. 
Панталоне 

 
ком. 115 

    

3. 
Дукс полар 

 
ком. 115 

    

4. 
Поло мајица 

 
ком. 115 

    

5. 
Мајица 

 
ком. 115 

    

6. 

Полудубока ципела Lowa 

Zephyr GTX или одговарајућа 

 

ком. 115 

    

7. 

Ципеле Lowa Zephyr GTX или 

одговарајућа 

 

ком. 115 

    

 

 

  

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

-  у колону 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а; 

- у колону 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом; 

- у колону 7 уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити 

јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5) са количином (која је наведена у колони 4); 

- у колону 8 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће помножити 

укупна цена (наведену у колони 7) са износом ПДВ-а; 

На крају уписују се: 

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ-а 

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ  

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом 
 

Датум                                           ПОНУЂАЧ 

            М. П.  

_____________________________                          ____________________________ 

                            (својеручни потпис) 

 

         __________________________ 

                   име и презиме штампаним словима 

 

 

I 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а  

(колона бр. 3) 
 

II УКУПАН ИЗНОС ПДВ   

III 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ   

(колона бр. 4)  
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V.3.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“ број 

124/12, 14/15 и 68/15), понуђач__________________________________ (навести назив понуђача), 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

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

наручиоца накнаду трошкова. 

 Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 

је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом 

да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

 

Датум                                  ПОНУЂАЧ 

 

            М. П.  

_____________________________                          ____________________________ 

                            (својеручни потпис) 

 

 

         __________________________ 

                   име и презиме штампаним словима 
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V.4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), ____________________________________________________, даје  

                                                      (назив понуђача) 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке добара – Набавка опреме неопходне за учеснике у одбрани од поплава (заштитна одела, 

обућа и сл.), ЈН број 195/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима.  

 

 

 

 

 

 

Датум                                  ПОНУЂАЧ 

 

            М. П.  

_____________________________                          ____________________________ 

                            (својеручни потпис) 

 

 

         __________________________ 

                   име и презиме штампаним словима 

 

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац 

ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 

заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 

поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 

конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 

представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.  

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

сваког понуђача из групе понуђача.. 
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V.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

 

 На основу члана 75. став 2. и члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача, дајем  

     

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 Понуђач _____________________________________________(навести назив понуђача) у 

преговарачком поступку јавне набавке добара – Набавка опреме неопходне за учеснике у одбрани од 

поплава (заштитна одела, обућа и сл.), ЈН 195/2019, испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним 

набавкама, односно услове утврђене конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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

организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

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

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

Републике Србије. 

 

 

 

 

         Датум                                             ПОНУЂАЧ 

            М. П.  

_____________________________                              ____________________________ 

                             (својеручни потпис) 

 

         _____________________________ 

                   име и презиме штампаним словима 
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V.5.1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

 

 На основу члана 76. став 2. и члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача, дајем  

     

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 Понуђач _____________________________________________(навести назив понуђача) у 

преговарачком поступку јавне набавке добара – Набавка опреме неопходне за учеснике у одбрани од 

поплава (заштитна одела, обућа и сл.), ЈН 195/2019, испуњава све услове из члана 76. Закона о јавним 

набавкама, односно услове утврђене конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) да располаже неопходним финансијским капацитетом, што подразумева да му у 

пoслeдњих шест месеци до дaнa подношења понуде текући рачуни нису били у блокади. 

 

 

 

 

 

 

         Датум                                             ПОНУЂАЧ 

            М. П.  

_____________________________                              ____________________________ 

                             (својеручни потпис) 

 

         _____________________________ 

                   име и презиме штампаним словима 
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V.6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА 

РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА 

ПОНУЂАЧ НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ 

ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), дајем  

                                                                                                      

 

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач ______________________________________________________________(навести 

назив понуђача) у поступку јавне набавке добара – Набавка опреме неопходне за учеснике у одбрани 

од поплава (заштитна одела, обућа и сл.), ЈН 195/2019 поштовао је обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум                                  ПОНУЂАЧ 

            М. П.  

_____________________________                              ____________________________ 

                             (својеручни потпис) 

 

         _____________________________ 

                   име и презиме штампаним словима 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР  

о јавној набавци добара – Набавка опреме неопходне за учеснике у одбрани од поплава 

(заштитна одела, обућа и сл.), 

(ЈН број 195/2019) 

закључен између: 

Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А, матични број: 

17117106, ПИБ: 100283824, текући рачун: 200-2402180102045-07, које заступа директор Горан 

Пузовић, дипл.инж.пољ. (у даљем тексту: Купац) 

и 

_________________________________________________________________________________ ул. 

__________________________________________, матични број: ___________, ПИБ: _____________, 

текући рачун:________________________ које заступа __________________________________ 

_________________________________________________________________________________ ул. 

__________________________________________, матични број: ___________, ПИБ: _____________, 

текући рачун:________________________ које заступа __________________________________ 

 (у даљем тексту: Продавац) 

(Напомена: уколико се подноси заједничка понуда, као уговорне стране на страни Продавца 

се уписују сви чланови групе понуђача) 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Купац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности добара – Набавка опреме неопходне за 

учеснике у одбрани од поплава (заштитна одела, обућа и сл.), ЈН број 195/2019; 

- да је Продавац дана доставио понуду број _______од _________ 2019. године, заведену код 

Купца под бројем _____ од _________ 2019. године (у даљем тексту: Понуда); 

- да је Купац уговор о јавној набавци добара који су предмет овог уговора доделио Продавцу 

на основу  одлуке бр. ___________ од ______________, која је објављена на Порталу јавних набавки 

дана ____________ ; 

- да Продавац ангажује  подизвођаче за следећа добра (највише до 50% од уговорених добара): 

1. ______________________________________ са седиштем у ______________________, мат. 

бр. _______________, ПИБ:________________ , за добра: 
_____________________________________________________________________ ; 

 (попуњава понуђач уколико наступа са подизвођачем/има, у складу са упутством које се 

налази на крају модела уговора) 

- да су средства за јавну набавку предвиђена Програмом пословања ЈВП „Србијаводе“ за 

2019. годину (сагласност Владе објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/19 и 81/19), одељак 8. 

Планиране набавке, табела 8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга 

за обављање делатности – позиција 59 – Набавка опреме за опште потребе предузећа (редни број 12) 

и Планом набавки ЈВП „Србијаводе“ за 2019. годину, редни бр. 1.1.14. 

 

Члан 1. 
 Предмет овог уговора је набавка добара - Опреме неопходне за учеснике у одбрани од 

поплава (заштитна одела, обућа и сл.), у свему према Понуди која је саставни део овог уговора и 

техничким карактеристикама (спецификацијом) Купца. 

 

Члан 2. 

Укупна уговорена цена добара из члана 1. овог уговора износи ___________________ динара 

без ПДВ-а и не може се мењати.  

Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са 

прописима Републике Србије. 

У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке. 
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Члан 3. 

  Продавац се обавезује да у року од три дана, по испоруци добара из члана 1. овог уговора, 

испостави исправан рачун Наручиоцу. 

  Рачун мора бити достављен на адресу Наручиоца: Јавно водопривредно предузеће 

„Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А. 

 Плаћање добара која су предмет овог уговора извршиће се у року од ______ (попуњава 

Продавац) од пријема исправне фактуре, уплатом на текући рачун Продавца, који је назначен на 

фактури. 

Рачун обавезно садржи број уговора и број јавне набавке по којој се рачун испоставља. 

 

Члан 4. 

 Продавац се обавезује да испоруку добара изврши у року од _________ дана  (не дуже од 15 

дана) од дана закључења уговора.  

 Приликом испоруке предметних добара Продавац је дужан да Купцу испоручи произвођачку 

декларацију. 

Место испоруке добара: ЈВП „Србијаводе“, Нови Београд, Булевар уметности 2А. 

 При потписивању уговора Наручилац ће доставити спецификацију величина. 

 

Члан 5 

Квантитативни пријем 

 Пријем предмета уговора констатоваће се потписивањем отпремнице и провером да ли је 

испоручена уговорена количина и да ли су добра без видљивог оштећења. 

 У случају да дође до одступања од уговорених количина и величина, Продавац је дужан да до 

краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће 

се да испорука није извршена у року.  

 

Члан 6. 

Квалитативни пријем 

 Купац је обавезан да по квантитативном пријему испоруке добара, без одлагања, утврди 

квалитет уговорених добара чим је то према редовном току ствари и околностима могуће.  

 Уколико се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном, Купац је обавезан 

да Продавцу стави писмени приговор на квалитет, без одлагања, а најкасније у року од три дана од 

дана када је утврдио да квалитет испорученог добра не одговара уговореном. 

 Продавац је обавезан да у року од седам дана од дана пријема приговора из става 2. овог 

члана, писмено обавести Купца о исходу рекламације. 

 Купац, који је Продавцу благовремено и на поуздан начин ставио приговор због утврђених 

недостатака у квалитету добра, има право да, у року остављеном у приговору, тражи од Продавца:  

- да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на добрима отклоњиве, или  

- да му испоручи нове количине добра без недостатака о свом трошку и да испоручено добро 

са недостацима о свом трошку преузме или 

- да одбије пријем добра са недостацима. 

 У сваком од случајева описаних у ставу 4. овог члана, Купац има право и на накнаду штете.  

 Продавац је одговоран за све недостатке и оштећења на добрима, која су настала и после 

преузимања истих од стране Купца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане). 

 

Члан 7. 

   Гарантни рок за предмет набавке је ________ месеци од дана пријема добара. 

 Наручилац  има право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што ће писаним 

путем доставити Продавцу приговор на квалитет, а најкасније у року од три дана од дана сазнања за 

недостатак. 

 Продавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евентуалне 

недостатке на испорученом добру под условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим 

законским прописима Републике Србије. 
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Члан 8. 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла: Меница за добро извршење 

посла.  

Продавац је обавезан да на дан закључења Уговора Наручиоцу достави:  

1) Меницу која је: 

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског 

заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који одређен прописом чије 

одредбе уређују меницу; 

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са 

Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења и то 

документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским 

бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа. 

2) Менично писмо – овлашћење којим продавац овлашћује купца да може наплатити меницу  

на износ од 10% од вредности понуде (без ПДВ) са роком важења минимално 30 дужим од рока 

важења уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и 

продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о 

меници.  

3) овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног 

овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски 

заступник понуђача; 

4) фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање 

новчаним средствима Продавца код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања 

менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум 

овере банке на фотокопији депо картона), 

5) фотокопију ОП обрасца. 

6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  

Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или 

извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)  

Меница може бити наплаћена у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне 

обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

 

Члан 9. 
Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року: Меница као 

гаранција за отклањање грешака у гарантном року. 

Продавац је обавезан да Наручиоцу да на дан испостављања фактуре, достави: 

1) бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је: 

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског 

заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује на начин који 

одређен прописом чије одредбе уређују меницу; 

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са 

Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења и то 

документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским 

бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа. 

2) Менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Наручиоца да може наплатити 

меницу на износ од 5% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана 

дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и 

продужење рока важења менице и меничног овлашћења,  

3) овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног 

овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски 

заступник понуђача; 

4) фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање 

новчаним средствима Продавца код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања 

менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум 

овере банке на фотокопији депо картона), 

5) фотокопију ОП обрасца. 
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6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  

Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или 

извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)  

Меница може бити наплаћена у случају да Продавац не отклони недостатке у гарантном року.  

 

Члан 10. 

Уколико Продавац не изврши обавезу из члана 4. став 1. овог уговора, сагласан је да Купцу, 

на име уговорне казне, плати износ у висини од 1‰ (један промил) уговорене вредности за сваки дан 

кашњења испоруке, с тим да износ тако одређене казне не може бити већи од 5 % (пет процената) 

укупне уговорене вредности.  

Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева накнаду штете. 

 

Члан 11. 

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или 

неких уговорних обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорних 

обавеза, за ону Уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе уговорне стране када 

је код обе Уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због 

дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.  

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе 

је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова, од часа 

наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе 

и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе. 

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, 

или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези 

дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади дуга Уговорна страна, ни за 

време трајања више силе, ни по њеном престанку. 

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне стране 

ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора – одлагању испуњења и о 

томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у 

случају раскида Уговора по овом основу – ни једна од Уговорних страна не стиче право на накнаду 

било какве штете. 

Члан 12. 

 Ако Продавац не испуни овај Уговор, или ако не буде квалитетно и о року испуњавао своје 

обавезе, или, упркос писмене опомене Купца, крши одредбе овог уговора, Купац има право да 

констатује непоштовање одредби Уговора и о томе достави Продавцу писану опомену. 

 Ако Продавац не предузме мере за извршење овог Уговора, које се од њега захтевају, у року 

од осам дана по пријему писане опомене, Купац може у року од наредних пет дана да једнострано 

раскине овој Уговор по правилима о раскиду Уговора због неиспуњења. 

 У случају раскида овог Уговора, у смислу овог члана, Уговорне стране ће измирити своје 

обавезе настале до дана раскида. 

 Уколико је до раскида Уговора дошло кривицом једне Уговорне стране, друга страна има 

право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права. 

 
Члан 13. 

 Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у 

било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени 

писмено обавести Купца и да је документује на прописан начин. 

 Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу 

утицати на реализацију овог Уговора. 

 

Члан 14. 

 Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране ће решити 

споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог 

Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду. 
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Члан 15. 
Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерака, од којих се по два примерка налазе код 

сваке уговорне стране.  

 

                  КУПАЦ  ПРОДАВАЦ  

              Д и р е к т о р 

 

 

 Д и р е к т о р 

   

Горан Пузовић, дипл. инж. пољ.                                                            (својеручни потпис) 

 

               _____________________________________ 

          име и презиме штампаним словима 

              

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Модел уговора представља уговор по приступу и представља садржину уговора који ће бити 

закључен са изабраним понуђачем. 

 Модел уговора попунити и потписати, чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом 

уговора. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што 

му је уговор додељен, то може представљати негативну референцу према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, у почетном делу модела уговора (где се наводе 

уговорне стране, односно подаци о Извођачу) треба унети податке о свим члановима групе понуђача 

(назив, седиште, ПИБ, матични број и број текућег рачуна код банке, законски заступник), на за то 

предвиђеним слободним линијама. Дозвољено је ту страницу у коју се уносе податци фотокопирати 

или одштампати бланко у више примерака, па унети податке за све чланове групе понуђача. Сваку 

приложену страницу модела уговора сви чланови групе понуђача потписују. 

 Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, тада попуњава и последњу алинеју 

уводних одредби, која се односи на податке подизвођача (у случају више подизвођача, податке треба 

унети на начин као што је описано и за унос података за више чланова групе понуђача, у 

претходном пасусу). 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена  

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. Начин подношења понуда   

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији 

затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 

отвара.  

 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 Понуду доставити на адресу: Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Булевар 

уметности 2А, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Набавка опреме неопходне за 

учеснике у одбрани од поплава (заштитна одела, обућа и сл.), ЈН бр. 195/2019, - НЕ 

ОТВАРАТИ”.  
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 9.01.2020. 

године до 10,00 часова.  

 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

 Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће на захтев понуђача предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и 

неотворена ће се вратити понуђачу. 

   Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује. Уколико 

понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место начињене 

грешке парафира.  

Уколико лице овлашћено за подношење понуде и потписивање уговора није уписано као 

заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави посебно 

овлашћење за подношење понуде и потписивање уговора. 

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и 

евентуалним изменама и допунама конкурсне документације у складу са чланом 63. ЗЈН. 

 Понуда обавезно садржи следеће: 

- Образац понуде, попуњен и потписан (образац V.1.); 

- Образац структуре понуђене цене, попуњен и потписан (образац V.2.); 

- Образац изјаве о независној понуди, попуњен и потписан (образац V.4.); 

- Образац изјаве о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 

75. Закона јавним набавкама, попуњен и потписан (образац V.5.); 

- Образац изјаве о испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 

76. Закона о јавним набавкама, попуњен и потписан (образац V.5.1.); 

- Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде, попуњен и потписан (образац V.6.); 

- Модел уговора, попуњен у складу са понудом, потписан чиме се потврђује да је понуђач 

сагласан са предлогом модела уговора (образац VI);  

- извод из техничког листа или извештај о испитивању за обућу; 

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача.   

 Обрасце који су у конкретном случају непримењиви (нпр. у случају да понуђач наступа 

самостално или уместо обрасца доставља друге тражене доказе када је то као алтернатива предвиђено 

конкурсном документацијом), понуђач није у обавези да потпише. 

 

3. Понуда са варијантама није дозвољена. 
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4. Начин измене, допуне и опозива понуде  
 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене 

и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан од стране 

овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене. 

Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у 

затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду, а који је потписан од 

стране овлашћеног лица понуђача.  

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јавно водопривредно 

предузеће „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А,  са назнаком: 

 „Измена/Допуна/Опозив/Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка 

опреме неопходне за учеснике у одбрани од поплава (заштитна одела, обућа и сл.), ЈН бр. 

195/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да измену, 

допуну, опозив понуде, измену и допуну понуде подноси група понуђача, на коверти је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

 

5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

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

 У Обрасцу понуде (Образац V.1.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

6. Понуда са подизвођачем 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да 

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  

а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

 Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив, седиште и адресу подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7.  Заједничка понуда  
 Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 

који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:  

1)члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

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

обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној 
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документацији, изузев Изјаве понуђача о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке, 

Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН, које морају бити 

потписане од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један 

понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев поменутих изјава), 

наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члaну 81. 

ЗЈН. 

 

8.         Захтеви у погледу начина, услова и рока плаћања  

 Плаћање добра извршиће се на основу испостављене фактуре, у року који не може краћи од 

седам бити дужи од 45 дана од дана уредног пријема фактуре, уплатом на текући рачун Продавца, 

који је назначен на фактури.  

 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9. Захтев у погледу рока важења понуде 

 Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 на може мењати понуду. 

 

10.  Цена и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 

узимати у обзир укупна цена из Обрасца структуре понуђене цене без пореза на додату вредност. 

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

чланом 92. ЗЈН.  

 

11.   Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

испуњења обавеза понуђача 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  

Меница за добро извршење посла  

Изабрани Понуђач је обавезан да на дан закључења Уговора Наручиоцу достави:  

1) Меницу која је 

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског 

заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон о меници 

(„Службени лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Службени гласник СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Службени 

лист СРЈ“, бр. 46/96 и “Службени лист СЦГ“, бр. 1/03 – Уставна повеља) 

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са 

Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења и то 

документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским 

бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа. 

2) Менично писмо – овлашћење којим продавац овлашћује купца да може наплатити меницу  

на износ од 10% од вредности понуде (без ПДВ) са роком важења минимално 30 дужим од рока 

важења уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и 

продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о 

меници.  

3) овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног 

овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски 

заступник понуђача; 

4) фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање 

новчаним средствима изабраног Понуђач код  пословне банке, оверену од стране банке на дан 

издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења 

и датум овере банке на фотокопији депо картона), 

5) фотокопију ОП обрасца. 
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6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  

Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или 

извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)  

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани Понуђач не буде извршавао своје 

уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

 

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року 

Меница као гаранција за  отклањање грешака у гарантном року 

Изабрани Понуђач је обавезан да Наручиоцу да на дан испостављања фактуре, достави: 

1) бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је: 

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског 

заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон о меници  

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са 

Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења и то 

документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским 

бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа. 

2) Менично писмо – овлашћење којим изабрани Понуђач овлашћује Наручиоца да може 

наплатити меницу  на износ од 5% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 

дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за 

последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,  

3) овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног 

овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски 

заступник понуђача; 

4) фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање 

новчаним средствима изабраног Понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан 

издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења 

и датум овере банке на фотокопији депо картона), 

5) фотокопију ОП обрасца. 

6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  

Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или 

извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)  

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани Понуђач не отклони недостатке у 

гарантном року.  

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Наручилац има 

право  да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла. 

У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач који је у 

Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорених обавеза, важност 

менице мора да се продужи. 

 

12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, 

укључујући и њихове подизвођаче 

 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање.  

 

13. Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно 

појединих њених делова  

 Предметна набавка не садржи техничку документацију и планове. 

 

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде  
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. 
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 Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, који 

понуђачи шаљу електронским путем или факсом, могу се доставити радним данима од понедељка до 

петка, у радно време наручиоца од 7,30h до 15,30h. 

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се на адресу: ЈВП „Србијаводе“ Нови Београд, 

Булевар уметности 2А, уз назнаку предмета и редног броја јавне набавке, или путем e-mail адресе: 

office.jn@srbijavode.rs 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, 

и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници; 

  - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 

путем електронске поште, 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 да то и учини када је то 

неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача 

односно његовог подизвођача  
 После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писменом 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда.  

Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача 

(члан 93. ЗЈН).  

  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 

понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Комисија ће, након завршеног отварања понуда, приступити прегледу, оцењивању и 

рангирању понуда. 

 Исправка рачунских грешака из понуде може се вршити у складу са законом. Уколико 

постоји неусаглашеност између јединичне цене и укупне цене која се добија множењем јединичне 

цене и количине, важиће јединична цена, а укупна цена ће бити исправљена.  

  Комисија ће у писаном облику обавестити понуђача о неусаглашености између јединичне 

цене и укупне цене и износу који се добија множењем јединичне цене и количине. Понуђач је у 

обавези да Комисију у року од два дана, у писаном облику, обавести да ли прихвата износ који је 

добијен у поступку исправке рачунске грешке од стране Комисије. Уколико понуђач не прихвати 

износ који је добијен у поступку исправке рачунске грешке, његова понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

 

16. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 

трећих лица 

 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  

 

17.   Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права са упутством о 

уплати таксе из члана 156. Закона  

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

Републичкој комисији.  

mailto:office.jn@srbijavode.rs
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Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail of-

fice.jn@srbijavode.rs, факсом на број 011/311-94-03 или препорученом пошиљком са повратницом. 
 Уколико се захтев за заштиту права доставља електронским путем или путем факса, исти се 

може доставити радним данима од понедељка до петка, у радно време наручиоца од 7,30h до 15,30h.  

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.  

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 три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 

уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 

за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, 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 пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре 

истека рока за подношење захтева из ст. 4. и 5. ове тачке, а подносилац захтева га није поднео пре 

истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 

захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

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 дана пријема захтева за 

заштиту права.  

Захтев за заштиту права садржи елементе предвиђене чланом 151. став 1. ЗЈН, а уколико те 

елементе не садржи, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. Против овог закључка 

подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој 

комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу. 

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права: 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

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; 

(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 
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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. 

НАПОМЕНА: У пољу „сврха уплате“ у оквиру налога за уплату и налога за пренос потребно 

је прво уписати скраћеницу „ЗЗП“, затим назив наручиоца и на крају  број  или ознаку јавне набавке 

 при чему  није дозвољено уписивати никакве додатне речи или интерпункцијске знаке (на пр: „такса 

за“, „уплата“ и сл.), већ искључиво наведене појмове у поменутом редоследу.  

 Такса за захтев за заштиту права поднет у поступку јавне набавке износи 60.000,00 динара. 

 Примери правилно попуњених образаца  налога за уплату или  налога за пренос могу се 

 видети у оквиру  „банера“ на интернет страници Републичке комисије кликом на линк: Уплата таксе 

из Републике Србије. 

 

18. Обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна 

Приликом сачињавања понуде за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале 

вредности – Набавка опреме неопходне за учеснике у одбрани од поплава (заштитна одела, обућа и 

сл.), ЈН број 195/2019, употреба печата није обавезна. 

 

 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

