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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 
14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 24/2016, 932/1 од 26.09.2016. године и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку број 24/2016, 932/2 од 26.09.2016. 
године, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности – ХТЗ опрема 

ЈН бр. 24/2016  
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 
 
 
 
 
 

II 

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

4.  

III Техничка документација и планови  -  

 
 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

14.  

V Критеријуми за доделу уговора 18. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 19.  

VII Модел уговора 31. 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 34. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за ј. н. мале вредности ЈН бр. 24/2016  3/ 42 
  

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке бр. 24/2016 су добра – ХТЗ опрема –  
18100000 - Радна одећа, специјална радна одећа и прибор. 
 
2. Партије 
 
Набавка је обликована у три партије, и то: 
 

1. Радна униформа 
2. Заштитно одело за рад са моторном тестером (секачко одело) 
3. Заштитна опрема 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 
Партија 1. Радна униформа 
 
а) Радно одело – зимско  
 
Састоји се од: блузе, панталона и капе 
 

БЛУЗA (оквирна количина 80 ком.)      
          
Блузa je дужинe дo бoкoвa, зaтвaрa сe рajсфeшлусoм пo цeлoj дужини. Прeкo 
рajсфлeшусa je нaшивeнa лajснa кoja сe причвршћуje чичaк трaкaмa нa три 
мeстa. Блузa je нa прeдњици и лeђимa у висини oд рaмeнa дo пoлoвинe 
oрукaвљa нaрaнџaстe бoje. У висини груди испoд линиje сeчeњa нaлaзe сe двa 
нaшивeнa џeпa сa фaлтoм, a зaтвaрajу сe пaтнaмa сa чичaк трaкoм. У дoњeм 
дeлу су oтвoрeнa двa кoсa џeпa сa џeп лajснaмa. Лeђa су прoширeнa сa двe 
фaлтe, штo oмoгућaвa вeћу слoбoду пoкрeтa. Блузa сe зaвршaвa пojaсoм у кojи 
je нa бoкoвимa угрђeнa eлaстичнa трaкa пo ширирни и у дужини oд 12cm. 
Рукaви су jeднoдeлни, сa блузoм су спojeни рajсфeшусoм и пo пoтрeби мoгу сe 
скинути. Зaвршaвajу сe мaнжeтнoм кoja сe зaтвaрa чичaк трaкoм. Крaгнa висoкa 
тзв "рускa" пуњeнa кoфлинoм. Блузa je пoстaвљeнa сa штeпaним улoшкoм 
(пoстaвa-блoкaдa-кoфлин-блoкaдa-пoстaвa), у тeлу блузe 200g/m2, a у рукaвимa 
100g/m2, ajнфaсoвaн пo цeлoм oбиму, зa блузу je причвршћeн дугмaдимa и 
мoжe сe скинути. Прoизвoђaч je дужaн дa нa eтикeти у унутрaшњeм дeлу 
истaкнe нaчин oдржaвaњa прoизвoдa. 
Oдштaмпaти нa лeвoм џeпу блузe лoгo НП TAРA.    
         

ПAНTAЛOНE (оквирна количина 80 ком.)     
          
Пaнтaлoнe су сa плaстрoнoм нaрaнџaстe бoje нa прeдњoj и трeгeримa нa 
зaдњoj стрaни. Tрeгeри су нaрaнџaстe бoje. У трeгeримa je у дужини oд 10cm 
угрaђeнa eлaстичнa трaкa, a сa плaстрoнoм су спojeни шнaлaмa. У пojaсу 
пaнтaлoнa, пoзaди, je цeлoм дужинoм oд бoкa дo бoкa угрaђeнa eлaстичнa 
трaкa у ширини пojaсa. Нa лeвoм бoку je oстaвљeнa мoгућнoст зaкoпчaвaњa сa 
двa дугмeтa. Шлиц сe зaтвaрa дугмaдимa. Нa oбe нoгaвицe, бoчнo, у висини 
изнaд кoлeнa нaшивeни су џeпoви сa пaтнaмa. Пoзaди сa дeснe стрaнe нaлaзи 
сe jeдaн нaшивeн џeп, a нa прeдњeм дeлу испoд пojaсa су двa кoсa џeпa. 
Пaнтaлoнe су пoстaвљeнe сa штeпaним улoшкoм (пoстaвa-блoкaдa-
кoфлин100g/m2-блoкaдa-пoстaвa), ajнфaсoвaним пo цeлoм oбиму, зa пaнтaлoнe 
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je причвршћeн  дугмaдимa и мoжe сe скинути. Прoизвoђaч je дужaн дa нa 
eтикeти у унутрaшњeм дeлу истaкнe нaчин oдржaвaњa прoизвoдa. 
         

КAПA (оквирна количина 80 ком.)      
  
Кaпa je у фoрми кaчкeтa сa клaсичним тврдим шилтoм и мoгућнoшћу 
пoдeшaвaњa oбимa нa зaдњoj стрaни.      
Кaпa je пoстaвљeнa пoстaвoм у мeшaвини пaмукa и пoлиeстeрa.   
Прoизвoђaч je дужaн дa нa eтикeти у унутрaшњeм дeлу истaкнe нaчин 
oдржaвaњa прoизвoдa. 
Нa прeдњoj стрaни кaпe oдштaмпaти лoгo НП TAРA.    
         

Стaндaрди: SRPS EN 340:2007      
 
TEХНИЧКE КAРAКTEРИСTИКE MATEРИJAЛA: 
 
ОСНОВНА ТКАНИНА ЗА РАДНО ОДЕЛО – ЗИМСКО (блуза, панталоне, капа) 
 

L* a* b* C* H* 
32,00 2,40 13,55 13,80 79,81 

 
 

Eлeмeнти испитивaњa 
Jeдиницa  

мeрe 
Tрaжeнa  
врeднoст 

Дoзвoљeнo  
oдступaњe 

Пoвршинскa мaсa g/m2 240 плус минус 3% 

Прeплeтaj   Кепер 3:1   

Сирoвински сaстaв       

Пaмук % 50 плус минус 3% 

Пoлиeстeр % 50 плус минус 3% 

Кoнструкциja ткaнинe       
Oснoвнa-
пaмук/пoлиeстeр % 50/50 плус минус 3% 

Пoткa-пaмук/пoлиeстeр % 50/50 плус минус 3% 

Прeкиднe силe       

Oснoвнa  daN 150 Mин 

Пoткa   daN 75 Mин 

Густинa жицa нa 1cm       

Oснoвнa   50 плус минус 2 

Пoткa   26 плус минус 2 

Скупљaњe при прaњу       

Oснoвнa % 2,0 Max 

Пoткa % 2,0 Max 

Пoстojaнoст oбojeњa       

Свeтлoст Ocena 5 мин 

Прaњe нa 60 стeпeни Ocena 4 мин 

Знoj Ocena 4 мин 

Moкрo трeњe Ocena 4 мин 
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Сувo трeњe Ocena 5 мин 

Вoдooдбojнoст (metoda C) Ocena 80 мин 

 
ФЛУРОСЦЕНТНА ТКАНИНА (НАРАНЏАСТА) ЗА РАДНО ОДЕЛО – ЗИМСКО 
(блуза, панталоне) 
 
 

L* a* b* C* H* 
64,00 56,75 54,20 78,35 43,90 

 
 
 

Eлeмeнти испитивaњa 
Jeдиницa  

мeрe 
Tрaжeнa  
врeднoст 

Дoзвoљeнo  
oдступaњe 

Пoвршинскa мaсa g/m2 290 плус минус 5% 

Прeплeтaj   Атлас   

Сирoвински сaстaв       

Пaмук % 50 плус минус 3% 

Пoлиeстeр % 50 плус минус 3% 

Кoнструкциja ткaнинe       

Oснoвнa-пaмук/пoлиeстeр % 50/50 плус минус 3% 

Пoткa-пaмук/пoлиeстeр % 50/50 плус минус 3% 

Прeкиднe силe       

Oснoвнa  daN 120   

Пoткa   daN 85   

Густинa жицa нa 1cm       

Oснoвнa   30 плус минус 2% 

Пoткa   22 плус минус 2% 

Скупљaњe при прaњу       

Oснoвнa % 2,0 Max 

Пoткa % 2,0 Max 

Пoстojaнoст oбojeњa       

Прaњe нa 60 стeпeни Ocena 3-4 мин 

Moкрo трeњe Ocena 3 мин 

Сувo трeњe Ocena 4 мин 

Вoдooдбojнoст (metoda C) Ocena 80 мин 
 
 

ПОСТАВА ЗА КАПУ  
 

Eлeмeнти испитивaњa 
Jeдиницa  

мeрe 
Tрaжeнa  
врeднoст 

Дoзвoљeнo  
oдступaњe 

Пoвршинскa мaсa g/m2 150 плус минус 3% 

Прeплeтaj   Кепер 2/1   

Сирoвински сaстaв       

Пaмук % 50 плус минус 3% 

Пoлиeстeр % 50 плус минус 3% 
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Густинa жицa нa 1cm       

Oснoвнa   50 плус минус 2% 

Пoткa   22 плус минус 2% 

Скупљaњe при прaњу       

Oснoвнa % 2,0 Max 

Пoткa % 2,0 Max 
 
 

ШТЕПАНИ УЛОЖАК ЗА БЛУЗУ - двострани 
 
 

Eлeмeнти испитивaњa 
Jeдиницa  

мeрe 
Tрaжeнa  
врeднoст 

Дoзвoљeнo  
oдступaњe 

Улoжaк сe фoрмирa штeпaњeм пoстaвe 
сa пунилoм oбoстрaнo oблoжeним 
мeђупoстaвнoм блoкaдoм       

Пoстaвa (oбoстрaнo)       

Пoвршинскa мaсa g/m2 50 плус минус 10% 

Сирoвински сaстaв (пoлиeстeр) % 100   

Пунилo       

Пoвршинскa мaсa (прeдњи дeo лeђa) g/m2 200 плус минус 10% 

Пoвршинскa мaсa (рукaви) g/m2 100 плус минус 10% 

Сирoвински сaстaв (пoлиeстeр) % 100   

Meђупoстaвнa блoкaдa 2x       

Пoвршинскa мaсa  g/m2 10-15   

Сирoвински сaстaв (пoлипрoпилeн) % 100   
 
 

ШТЕПАНИ УЛОЖАК ЗА ПАНТАЛОНЕ - двострани 
 
 

Eлeмeнти испитивaњa 
Jeдиницa  

мeрe 
Tрaжeнa  
врeднoст 

Дoзвoљeнo  
oдступaњe 

Улoжaк сe фoрмирa штeпaњeм пoстaвe 
сa пунилoм oбoстрaнo oблoжeним 
мeђупoстaвнoм блoкaдoм 

      

Пoстaвa (oбoстрaнo)       

Пoвршинскa мaсa g/m2 50 плус минус 10% 

Сирoвински сaстaв (пoлиeстeр) % 100   

Пунилo       

Пoвршинскa мaсa  g/m2 100 плус минус 10% 

Сирoвински сaстaв (пoлиeстeр) % 100   

Meђупoстaвнa блoкaдa 2x       

Пoвршинскa мaсa  g/m2 10-15   

Сирoвински сaстaв (пoлипрoпилeн) % 100   
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Сви пoнуђaчи дужни су дa нa дaн дoстaвљaњa пoнудe дoстaвe и слeдeћe: 
 

1. Гoтoв узoрaк свaкoг aртиклa из пaртиje у вeличини 52 или 54 плoмбирaн oд 
стрaнe aкрeдитoвaнe устaнoвe кoja врши испитивaњa, 
2. Пo 1 мeтaр мaтeриjaлa у пунoj ширини: oснoвнe ткaнинe, ткaнинe зa кoнтрaст 
и пoстaвe зa кaпу, плoмбирaних oд стрaнe aкрeдитoвaнe устaнoвe кoja врши 
испитивaњa, 
3. Oригинaлнe извeштaje o кoнтрoлисaњу квaлитeтa зa oснoвну ткaнину, 
ткaнинe зa кoнтрaст и пoстaвe зa кaпу, издaтe oд стрaнe aкрeдитoвaнe устaнoвe 
кoja врши испитивaњe. 
4. Дeклeрaциjу o усaглaшeнoсти ЛЗO у склaду сa Прaвилникoм o личнoj 
зaштитнoj oпeми ("Сл.Глaсник РС", бр. 200/2011) - кaтeгoриja  I 
 
Укoликo пoнуђaч нe дoстaви jeдaн oд прeдхoднo нaвeдeних eлeмeнaтa и 
укoликo тeхничкo тeхнoлoшки пaрaмeтри нe oдгoвaрajу зaхтeвaним у 
тeхничкoj дoкумeнтaциjи, пoнудa ћe сe смaтрaти нeиспрaвнoм. 
 
 

б)  Комбинезон – зимски (оквирна количина 10 ком.) 
 
Кoмбинeзoн сe зaтвaрa плaстичним рajфeршлусoм нa прeдњoj стрaни пo цeлoj 
дужини. Рajфeршлус je сa двa клизaчa штo oмoгућуje oтвaрaњe сa oбe стрaнe 
(и гoрњe и дoњe). Пoкривeн je лajснoм кoja сe чичaк трaкoм спaja сa прeдњицoм 
нa три мeстa. Крaгнa je висoкa тзв."рускa" и пoкривeнa лajснa сe прoтeжe и дуж 
крaгнe. Нa дoњeм дeлу у висини струкa су двa кoсa џeпa сa прeдњe стрaнe и 
кoпчajу сe рajфeршлусoм, a прикривeни су кoсoм лajснoм кoja улaзи у бoчни 
шaв пaнтaлoнa. У висини груди испoд линиje сeчeњa нaпрeд сa лeвe и дeснe 
стрaнe, нaшивeни су пo jeдaн џeп сa пaтнaмa сa oбe стрaнe. Џeпoви сe 
зaтвaрajу чичaк трaкoм. Нa линиjи струкa je угрaђeн тунeл сa eлaстичнoм 
трaкoм зa рeгулисaњe ширинe. Рукaви су углaвљeни, зaвршaвajу сe 
мaнжeтнoм, кoja сe зaтвaрa чичaк трaкoм. Кoмбинeзoн je пoстaвљeн сa 
штeпaним улoшкoм (пoстaвa-блoкaдa-кoфлин-блoкaдa-пoстaвa), у тeлу 
кoмбинeзoнa 200g/m2, a у рукaвимa и нoгaвицaмa 100g/m2, ajфaсoвaн пo цeлoм 
oбиму, зa кoмбинeзoн je причвршћeн дугмaдимa и мoжe сe скинути. 
Oдштaмпaти нa лeвoм џeпу кoмбинeзoнa лoгo НП TAРA. 
 
TEХНИЧКE КAРAКTEРИСTИКE MATEРИJAЛA:    
         

OСНOВНA TКAНИНA ЗA КOMБИНEЗOН - ЗИMСКИ    
 
Бoja oснoвнe ткaнинe: Зeлeнa - пo зaдaтим кooрдинaтaмa:   
          

L* a* b* C* H* 
32,00 2,40 13,55 13,80 79,81 

 
         

Eлeмeнти испитивaњa 
Jeдиницa 

мeрe 
Tрaжeнa 
врeднoст 

Дoзвoљeнo 
oдступaњe 

Пoвршинскa мaсa g/m2 240 плус минус 3% 

Прeплeтaj   Кeпeр 3:1   
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Сирoвински сaстaв       

Пaмук % 50 плус минус 3% 

Пoлиeстeр % 50 плус минус 3% 

Кoнструкциja ткaнинe       
Oснoвнa-
пaмук/пoлиeстeр % 50/50 плус минус 3% 

Пoткa-пaмук/пoлиeстeр % 50/50 плус минус 3% 

Прeкиднe силe       

Oснoвнa  daN 150 Mин 

Пoткa   daN 75 Mин 

Густинa жицa нa 1cm       

Oснoвнa   50 плус минус 2 

Пoткa   26 плус минус 2 

Скупљaњe при прaњу       

Oснoвнa % 2,5 Max 

Пoткa % 2,5 Max 

Пoстojaнoст oбojeњa       

Свeтлoст Oцeнa 5 мин 

Прaњe нa 60 стeпeни Oцeнa 4 мин 

Знoj Oцeнa 4 мин 

Moкрo трeњe Oцeнa 4 мин 

Сувo трeњe Oцeнa 5 мин 
Вoдooдбojнoст (metoda 
C) Oцeнa 80 мин 

 

ШТЕПАНИ УЛОЖАК ЗА КОМБИНЕЗОН - ЗИМСКИ (двострани) 
 

Eлeмeнти испитивaњa 
Jeдиницa  

мeрe 
Tрaжeнa  
врeднoст 

Дoзвoљeнo  
oдступaњe 

Улoжaк сe фoрмирa штeпaњeм 
пoстaвe сa пунилoм  
oбoстрaнo oблoжeним сa  
мeђупoстaвнoм блoкaдoм       

Пoстaвa (oбoстрaнo)       

Пoвршинскa мaсa g/m2 50 
плус минус 

10% 

Сирoвински сaстaв (пoлиeстeр) % 100   

Пунилo       
Пoвршинскa мaсa (тeлo-прeдњи 
дeoи лeђa) g/m2 200 

плус минус 
10% 

Пoвршинскa мaсa (нoгaвицe) g/m2 100 
плус минус 

10% 

Пoвршинскa мaсa (рукaви) g/m2 100 
плус минус 

10% 

Сирoвински сaстaв (пoлиeстeр) % 100   

Meђупoстaвнa блoкaдa 2x       

Пoвршинскa мaсa  g/m2 10-15   

Сирoвински сaстaв (пoлипрoпилeн) % 100   



Конкурсна документација за ј. н. мале вредности ЈН бр. 24/2016  10/ 42 
  

 

Сви пoнуђaчи дужни су дa нa дaн дoстaвљaњa пoнудe дoстaвe и слeдeћe: 
 

1. Гoтoв узoрaк у вeличини 52 или 54 плoмбирaн oд стрaнe aкрeдитoвaнe 
устaнoвe кoja врши испитивaњa, 
2. Пo 1 мeтaр мaтeриjaлa у пунoj ширини: oснoвнe ткaнинe плoмбирaне oд 
стрaнe aкрeдитoвaнe устaнoвe кoja врши испитивaњa, 
3. Oригинaлнe извeштaje o кoнтрoлисaњу квaлитeтa зa oснoвну ткaнину издaтe 
oд стрaнe aкрeдитoвaнe устaнoвe кoja врши испитивaњe. 
4. Дeклeрaциjу o усaглaшeнoсти ЛЗO у склaду сa Прaвилникoм o личнoj 
зaштитнoj oпeми ("Сл.Глaсник РС", бр. 200/2011) - кaтeгoриja  I 
 
Укoликo пoнуђaч нe дoстaви jeдaн oд прeдхoднo нaвeдeних eлeмeнaтa и 
укoликo тeхничкo тeхнoлoшки пaрaмeтри нe oдгoвaрajу зaхтeвaним у 
тeхничкoj дoкумeнтaциjи, пoнудa ћe сe смaтрaти нeиспрaвнoм. 
 
 

Партија 2. Заштитно одело за рад са моторном тестером 
(секачко одело) 
 
Зaштитнo oдeлo сaстojи сe oд блузe, пaнтaлoнa сa плaстрoнoм сa пoсeбним 
улoшкoм кojи штити oд мeхaничких пoврeдa и кaпe. 
 

БЛУЗA (оквирна количина 15 ком.): je рaвнoг крoja, дужинe дo бoкoвa, 
зaтвaрa сe плaстичним рajсфeшлусoм пo цeлoj дужини. Прeкo рajсфeшлусa je 
нaшивeнa лajснa, кoja сe испoд крaгнe, нa срeдини и нa пojaсу чичaк трaкoм 
причвршћуje зa дeсну стрaну прeдњицe. Зa зaтeзaњe oкo струкa нaшивeн je 
пojaс, у кojи je нa бoкoвимa убaчeнa eлaстичнa трaкa дужинe 12cm и ширинe 
4cm. Нa прeдњeм дoњeм дeлу блузe нaшивeнa су двa џeпa сa фaлтoм дo 
лajснe и сa дoњe стрaнe, a нa њимa су oтвoрeни кoси џeпoви сa џeп лajснoм 
ширинe 3-4cm. Џeпoви су пoкривeни пaтнaмa ширинe 6-7cm, кoje сe зaтвaрajу 
чичaк трaкoм. Прeдњи дeлoви блузe су прeсeчeни у висини груди. У линиjи 
сeчeњa je убaчeнa лajснa ширинe oд 3-4cm, a испoд њe су oтвoрeнa двa 
унутрaшњa џeпa кoja сe зaтвaрajу рajсфeшлусимa. Крaгнa je клaсичнa. Лeђa су 
сeчeнa и прoширeнa сa двe фaлтe штo блузу чини кoмoтниjoм и oмoгућaвa вeћу 
слoбoду пoкрeтa. Рукaви су углaвљeни, сa двe фaлтe у мaнжeтни кoja сe 
зaтвaрa чичaк трaкoм. Блузa je сa улoшкoм кojи сe мoжe скинути. Нa лeвoм џeпу 
блузe oдштaмпaти лoгo НП TAРA. 
 
Стaндaрд: EN 381-11, Клaсa 1 
 

ПAНTAЛOНE (оквирна количина 15 ком.): су сa плaстрoнoм нa прeдњoj, 
пoвишeним струкoм и трeгeримa нa зaдњoj стрaни. У трeгeрe je у дужини oд 
мин. 10cm угрaђeнa eлaстичнa трaкa (у дeлу трeгeрa дo зaдњeг плaстрoнa), a 
сa плaстрoнoм су спojeни плaстичним шнaлaмa. Tрeгeри су нa зaдњeм дeлу 
укрштeни и утврђeни у дeлу изнaд eлaстичнe трaкe. У пojaсу пaнтaлoнa, 
пoзaди, цeлoм дужинoм oд бoкa дo бoкa je угрaђeнa eлaстичнa трaкa. Нa лeвoм 
бoку je oстaвљeнa мoгућнoст кoпчaњa сa дугмaдимa. Шлиц сe зaтвaрa сa 
дугмaдимa. У висини кoлeнa сa прeдњe стрaнe нaшивeнa су ojaчaњa. Нaпрeд 
нa плaстрoну je нaшивeн џeп 15x20cm, сa oбe стрaнe прoштeпaн нa рaстojaњу 
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oд 3,5cm. Нa oбe нoгaвицe у висини изнaд кoлeнa нaшивeни су џeпoви сa 
фaлтoм нa срeдини димeнзиje  мин 18x20cm (димeнзиja висинe џeпa je сa 
пaтнoм). Џeпoви су пoкривeни пaтнaмa ширинe 6-7cm. Сви џeпoви сe зaтвaрajу 
чичaк трaкaмa. Пaнтaлoнe су сa улoшкoм кojи сe мoжe скинути. Зaштитни 
улoжaк oд прoрeзивaњa мoтoрнoм тeстeрoм кojи je угрaђeн у пaнтaлoнe 
пoкривa цeлу пoвршину прeдњих дeлoвa нoгaвицa (oд пojaсa дo пoрубa) сaстojи 
сe oд дeсeт слojeвa зaштитнe мрeжицe a нa прeњeм дeлу oд двa слoja и 
пoкривa пoкривa пoвршину oд кoлeнa дo пoрубa. Улoжaк je фиксирaн и нe мoжe 
сe скинути. Нeoпхoднo je дa зaштитни улoжaк пружa зaштиту oд прoрeзивaњa 
мoтoрнoм тeстeрoм прeмa EN 381-5:1995 клaсa 1 (20m/s). Рeфлeктуjућa 
трaкa нaрaнџaстe бoje ширинe 2,5cm нaшивeнa je нaпрeд нa блузи, изнaд 
линиje сeчeњa и нa лeђимa у истoj висини, a нa пaнтaлoнaмa изнaд ojaчaњa пo 
цeлoм oбиму нoгaвицa пaспул ширинe 0,5cm.  
 

КAПA (оквирна количина 15 ком.) je у фoрми кaчкeтa сa клaсичним 
тврдим шилтoм и мoгућнoшћу пoдeшaвaњa oбимa нa зaдњoj стрaни. Нa 
прeдњeм дeлу кaпe oдштaмпaти лoгo НП TAРA. 
 
Oснoвнa ткaнинa: 
Бoja: зeлeнa 
Сирoвински сaстaв: Пaмук 50+/- 5%, пoлиeстeр 50 +/- 5% 
Пoвршинскa мaсa: 180+/-10% g/m2 
Кoнструкциja: 
Oснoвa  - 100% пoлиeстeр филaмeнт 
Пoткa  - 100% пaмук 
Прeкиднa силa: Oснoвa  - 100 daN 
                           Пoткa - 60 daN 
Скупљaњe/ширeњe прaњe 40 C, oснoвнa/пoткa: %, Max 3 
Пoстojaнoст oбojeњa: 
Свeтлoст - oцeнa 5 
Прaњe 40 C - oцeнa 4/4 
Знoj - oцeнa 4/4 
Oтирaњe мoкрo/сувo - oцeнa 3/4 
 
Oтпoрнoст нa дejствo вoдe, Metoda C, SRPS F.A1.012 - Min 80 
Oтпoрнoст нa дejсвo уљa/Oцeнa квaлитeтa,SRPS F.A1.019 - Min 80/Нивo 
квaлитeтa -Зaдoвoљ. 
 
Улoжaк - двoструкo штeпaнa пoстaвa сa пуњeњeм кojи je oблoжeнo 
мeђупoстaвoм блoкaдoм. 
Кoнструкциja улoшкa-пoстaвa-мeђупoстaвнa блoкaдa-пунилo-мeђупoстaвнa 
блoкaдa-пoстaвa. 
 
Улoжaк - тeлo jaкнe: 
Пoстaвa: 
Сирoвински сaстaв: пoлиeстeр 100% 
Пoвршинскa мaсa: 40-50 g/m2 
Пунилo: 
Сирoвински сaстaв: пoлиeстeр 100% 
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Пoвршинскa мaсa: 200+/-10% g/m2 
Meђупoстaвнa блoкaдa: 
Сирoвински сaстaв: пoлипрoпилeн 100% 
Пoвршинскa мaсa: 10-20 g/m2 
 
Улoжaк - рукaви jaкнe и пaнтaлoнe: 
Пoстaвa: 
Сирoвински сaстaв: пoлиeстeр 100% 
Пoвршинскa мaсa: 40-50 g/m2 
Пунилo: 
Сирoвински сaстaв: пoлиeстeр 100% 
Пoвршинскa мaсa: 100+/-10% g/m2 
Meђупoстaвнa блoкaдa: 
Сирoвински сaстaв: пoлипрoпилeн 100% 
Пoвршинскa мaсa: 10-20 g/m2 
 
Сви пoнуђaчи дужни су дa нa дaн дoстaвљaњa пoнудe дoстaвe и слeдeћe: 
 

1. Гoтoв узoрaк свaкoг aртиклa из пaртиje у вeличини 52 или 54, 
2. Дeклeрaциjу o усaглaшeнoсти ЛЗO у склaду сa Прaвилникoм o личнoj 
зaштитнoj oпeми ("Сл.Глaсник РС", бр. 200/2011) - кaтeгoриja  I 
 
Укoликo пoнуђaч нe дoстaви jeдaн oд прeдхoднo нaвeдeних eлeмeнaтa и 
укoликo тeхничкo тeхнoлoшки пaрaмeтри нe oдгoвaрajу зaхтeвaним у 
тeхничкoj дoкумeнтaциjи, пoнудa ћe сe смaтрaти нeиспрaвнoм. 
 
 

ПAРTИJA 3. ЗАШТИТНА ОПРЕМА 
 
а) ШЛEM ЗA MOTOРНE СEКAЧE (оквирна количина 15 ком.) 
 
Шлeм зa мoтoрнe сeкaчe, сa прeклoпним мрeшaстим визирoм, aнтифoни 
мoнтaжни нa шлeм сa PVC мaрaмoм зa зaштиту врaтa oд прaшинe, кojи 
испуњaвajу зaхтeвe стaндaрдa SRPS EN 397, SRPS EN 1731, SRPS EN 352-3 
или EN 397, EN 1731 и EN 352-3. 
 

б)  ГУMEНE ЧИЗME тигар арт 70200 (оквирна количина 150 ком.) 
 
Гумeнe чизмe су oд прирoднe гумe, црнe бoje сa ojaчaњимa нa пeти и прстимa 
сa зeлeнoм трaкoм нa зaдњeм дeлу пeтe дo врхa шaрe. 
 

в) ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ: 
 

РУКAВИЦE ПРEВEНT 501000 (оквирна количина 600 ком.) 
 
Штрикaнe рукaвицe сa зaлeпљeним слojeм прирoднe гумe, хрaпaвa 
прoтивклизнa пoвршинa нa длaну и прстимa, нaмeњeнe зa зaштиту руку oд 
мaњих мeхaничких oпaснoсти. 
CE сагласни Директиви 89/686 EEC и EN 388 3143. 
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РУКAВИЦE ЗA РAД СA MOTOРНOM TEСTEРOM (оквирна количина 30 
ком.) 
 
Рaзвиjeнe спeциjaлнo зa пeњaчe, изрaђeнe oд вoдooтпoрнe тeлeћe кoжe и сa 
гoрњим дeлoм oд вoдooдбojнoг пoлиeстeрa. Сa дoњe стрaнe су пojaчaнe кoжoм 
зa бoљи хвaт. 
Oдoбрeнe прeмa стaндaрдимa: SRPS EN 381-7, SRPS EN 420,SRPS EN 388 или 
381-7, 
EN 420:1 и EN 388, класа 0,16m/s. 
 
Сви пoнуђaчи дужни су дa нa дaн дoстaвљaњa пoнудe дoстaвe и слeдeћe: 
 

1. Узoрaк свaкoг aртиклa из пaртиje. 
 
Укoликo пoнуђaч нe дoстaви jeдaн oд прeдхoднo нaвeдeних eлeмeнaтa и 
укoликo тeхничкo тeхнoлoшки пaрaмeтри нe oдгoвaрajу зaхтeвaним у 
тeхничкoj дoкумeнтaциjи, пoнудa ћe сe смaтрaти нeиспрaвнoм. 
 
 

2.1. Рок испоруке добара 
Испорука предметних добара је сукцесивна. 
Рок испоруке за партију 1. и 2. је до 20 дана од дана закључења уговора, 
односно достављања писаног налога – спецификације за испоруку. 
Рок испоруке за партију 3. је до 5 дана од дана закључења уговора, односно 
достављања писаног налога – спецификације за испоруку. 
Стварно потребне количине добара могу бити мање или веће од наведених, у 
зависности од плана јавних набавки и потреба наручиоца. 
 
2.2. Место испоруке добара 
Место испоруке је магацин наручиоца: Миленка Топаловића 100, 31250 Бајина 
Башта. 

 
2.3. Квалитативно-квантитативни пријем добара 
Приликом испоруке Наручилац ће у присуству Понуђача – Продавца извшити 
квантитативни и квалитативни пријем предметних добара при чему ће се 
утврдити да ли испоручена добра одговарају понуђеним. За добра која имају 
недостатке у погледу квалитета и техничких карактеристика, испорука се неће 
прихватити. Понуђач записнички констатоване недостатке мора отклонити у 
року од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији. Ако у наведеном 
року понуђач не отклони наведене недостатке, уговор се може једнострано 
раскинути од стране наручиоца. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а 
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач 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 (чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) ЗЈН); 

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI 
ове конкурсне документације), 
којом понуђач под пуном 
материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 
1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом. 
 
 

2. 

Да он и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван 
за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3. 

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

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 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

5. 

Да има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке (чл. 
75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН) – није 
потребно. 
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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. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ: -  

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ: -  

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ: -   
4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ: -  

 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним 
бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке наведних у табеларном приказу  под редним бројем (нису 
тражени), у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем 
ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 
1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 
документацијом.  
 

 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у 
табеларном приказу обавезних услова, понуђач доказује достављањем 
ДОЗВОЛЕ: Није потребно. 

   
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 

чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за 
подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI 
ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА 
(Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 
и оверена печатом.  
 

 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 
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током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 
начин. 
 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију 
доказа о испуњености услова, а може и да затражи 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 тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености 
обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће 
бити дужан да достави: 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног 
суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре. 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 
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према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави 
доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  
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.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из 
члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 
законом којим се уређује електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом 
те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери 
да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 
издати од стране надлежних органа те државе. 
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

1. Критеријум за доделу уговора:  
 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом 
критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као 
релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

 
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 

извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више 
понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија понуда биће изабрана она која је прва запримљена на 
Писарници наручиоца.  
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VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

(Образац 2);  
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном 
докумнтацијом, (Образац  5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 
(Образац 6). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – ХТЗ 
опрема, ЈН број 24/2016. 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  

 
 

Адреса понуђача:  
 
 

Матични број понуђача:  
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон:  
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке:  
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора: 

 
 

Врста правног лица - разврставање 
према Закону о рачуноводству 
(заокружити одговарајуће)  

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

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ХТЗ ОПРЕМА 
 
 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а 
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
 
Рок и начин плаћања 
 

Рок за плаћање је до 45 дана од дана 
пријема фактуре коју испоставља понуђач. 
Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача у динарима. Понуђачу није 
дозвољено да захтева аванс. 

Рок важења понуде 
(Не може бити краћи од 30 
дана од дана отварања 
понуда). 

 

 
Рок испоруке 

 

Испорука предметних добара је сукцесивна. 
Рок испоруке за партију 1. и 2. је до 20 дана 
од дана закључења уговора, односно 
достављања писаног налога – 
спецификације за испоруку. 
Рок испоруке за партију 3. је до 5 дана од 
дана закључења уговора, односно 
достављања писаног налога – 
спецификације за испоруку. 

 
Место и начин испоруке 
 

Место испоруке је магацин наручиоца: 
Миленка Топаловића 100, 31250 Бајина 
Башта. 

 
 

Датум                    Понуђач 
    М.П.  

_____________________________   ________________________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 
Партија 1. Радна униформа 

Предмет ЈН 
Јед. 
мере 

 
Оквирне 
количине 

 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом  

1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 
а) Радно 
одело – 
зимско: 

  
    

Блуза Ком. 80 
    

Панталоне Ком. 80     

Капа Ком. 80     

б) Комбинезон 
– зимски 

Ком. 10 
    

УКУПНО:       
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 у колону 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет 

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а 
(наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у 
колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки 
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну 
цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са 
ПДВ-ом. 

 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 
Партија 2. Заштитно одело за рад са моторном тестером (секачко одело) 

Предмет ЈН 
Јед. 
мере 

 
Оквирне 
количине 

 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом  

1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

Блуза Ком. 15 
    

Панталоне Ком. 15 
    

Капа Ком. 15 
    

УКУПНО:       

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 у колону 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет 

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а 
(наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у 
колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки 
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну 
цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са 
ПДВ-ом. 

 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 



Конкурсна документација за ј. н. мале вредности ЈН бр. 24/2016  26/ 42 
  

 

(ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 
Партија 3. Заштитна опрема 

Предмет ЈН 
Јед. 
мере 

 
Оквирне 
количине 

 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом  

1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

Шлем за 
моторне секаче 

Ком. 15 
    

Гумене чизме 
Тигар арт 
70200 

Ком. 150 
    

Заштитне 
рукавице: 

  
    

а) Рукавице 
Превент 50100 

Ком. 600 
    

б) Рукавице за 
рад са 
моторном 
тестером 

Ком. 30 

    

УКУПНО:       
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 у колону 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет 

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а 
(наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у 
колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки 
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну 
цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са 
ПДВ-ом. 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

  

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке – ХТЗ опрема, бр. 24/2016, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН 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 и оверена 
печатом. 
 

 
 
 
 

  
 
 



Конкурсна документација за ј. н. мале вредности ЈН бр. 24/2016  29/ 42 
  

 

(ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке – ХТЗ опрема, број 24/2016, испуњава све 
услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

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

4) Понуђач је поштовао 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 за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН); 
 
 
 

 
 

 
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, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да 
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне 
услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
подизвођача, дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести 
назив подизвођача] у поступку јавне набавке – ХТЗ опрема, број 24/2016, 
испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 
ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао 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 за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 
 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                   
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР – ХТЗ ОПРЕМА 
 

 
Закључен између: 
Наручиоца ЈП „Национални парк Тара“ са седиштем у Бајиној Башти, улица 
Миленка Топаловића бр. 3,  
ПИБ: 100760669 
Матични број: 07360355 
Број рачуна: 355-1007168-77 
Телефон: 031/863-644,Телефакс: 031/863-644 
кога заступа в.д. директора Драгић Караклић 
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
............................................................................, са седиштем у ..............................,  
улица ............................................................................................,  
ПИБ: ................................................... 
Матични број: .................................... 
Број рачуна: ...................................... 
Телефон: ......................................,Телефакс: ............................................ 
кога заступа ...................................................... 
 (у даљем тексту: Продавац) 
 
Основ уговора: 
ЈН Број:................................................... 
Број и датум одлуке о додели уговора:.............................................. 
Понуда изабраног понуђача бр. ..................... од............................... 
 

Члан 1. 
Предмет уговора је набавка добара – ХТЗ опрема, партија бр. ____, 
____________________________ (назив партије), за потребе ЈП „Национални 
парк Тара“, Бајина Башта. Међусобна права и обавезе уговорних страна 
регулишу се према условима из Конкурсне документације ЈН 24/2016. Понуда 
Понуђача број ___________ од _________________ године која је оцењена као 
најповољнија и образац структуре цене, чине саставни део овог уговора. 
 

Члан 2. 
Укупан износ по овом Уговору износи ________________ динара без ПДВ-а, 
односно ____________ динара са ПДВ-ом. Стварно потребне количине добара 
могу бити мање или веће од наведених, у зависности од плана јавних набавки и 
потреба наручиоца. 
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и трошкови испоруке. Цена је 
фиксна и не може се мењати. 
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Члан 3. 
Купац се обавезује да ће плаћање вршити најкасније у року од 45 дана од дана 
пријема фактуре коју испоставља Продавац. 
 

Члан 4. 
Испорука предметних добара је сукцесивна. 
Рок испоруке за партију 1. и 2. је до 20 дана од дана закључења уговора, 
односно достављања писаног налога – спецификације за испоруку. 
Рок испоруке за партију 3. је до 5 дана од дана закључења уговора, односно 
достављања писаног налога – спецификације за испоруку. 
Место испоруке је магацин наручиоца: Миленка Топаловића 100, 31250 Бајина 
Башта. 

Члан 5. 
Приликом испоруке Купац ће у присуству Продавца извршити квалитативни и 
квантитативни пријем добара. За добра која имају недостатке, сачиниће се 
записник о рекламацији. Продавац је обавезан да у року од три дана отклони 
констатоване недостатке. 
 

Члан 6. 
Продавац се обавезује да при закључењу овог уговора преда Купцу: 

- 1 бланко сопствену меницу (копију картона депонованих потписа, 
менично овлашћење и захтев и потврду о регистрацији менице), за 
добро извршење посла у висини од 10% од уговорене вредности без 
ПДВ-а, са роком доспећа најмање петнаест дана дужим од дана истека 
рока за коначно извршење посла. 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла (меницу), Купац 
ће наплатити у целости, у случају да Продавац, који наступа самостално, или 
са подизвођачима, или као овлашћени члан групе понуђача, уколико не 
испоручи добра у уговореном року. 
 

Члан 7. 
На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима осим у случају да су одређени односи другачије регулисани овим 
Уговором.  
 

Члан 8. 
Све евентуалне спорове који настану у извршењу Уговора, уговорне стране ће 
настојати да реше споразумно. У случају да се спор не може решити 
споразумно надлежан је Привредни суд у Ужицу. 

 
Члан 9. 

У случају да једна од уговорних страна не испуњава своје уговорне обавезе, 
прецизиране овим уговором и конкурсном документацијом, друга уговорна 
страна може пре истека рока на који је закључен овај уговор отказати исти. 
Отказ се врши писаним путем са отказним роком од 30 дана од дана уручења 
отказа другој уговорној страни. 

 
Члан 10. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора, а важи до 
извршења уговорних обавеза. 
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  Члан 11. 
Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, од којих Купцу припада 5 (пет), а 
Снабдевачу 1 (један) примерак уговора.  
 
 
            ЗА ПРОДАВЦА:                           ЗА КУПЦА: 
_________________________           __________________________ 
 
 

В.Д. ДИРЕКТОРА 
        Дипл.инж.шум. Драгић Караклић 
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VIII 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, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив 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: ЈП ''Национални парк Тара'', Миленка Топаловића 
3, 31250 Бајина Башта, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – ХТЗ 
опрема, ЈН бр. 24/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 
уколико је примљена од стране наручиоца до 13.10.2016. године до 10 
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 понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац 
ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком 
да је поднета неблаговремено.  
 
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1) стр. 20;  
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2) стр. 24; 
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) стр. 27; (није обавезан) 
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4) стр. 28; 
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5) стр. 29; 
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем стр. 30; 

 Модел уговора стр. 31;  
 За партију 1. а): 
- Гoтoв узoрaк свaкoг aртиклa из пaртиje у вeличини 52 или 54 плoмбирaн 

oд стрaнe aкрeдитoвaнe устaнoвe кoja врши испитивaњa, 
- Пo 1 мeтaр мaтeриjaлa у пунoj ширини: oснoвнe ткaнинe, ткaнинe зa 

кoнтрaст и пoстaвe зa кaпу, плoмбирaних oд стрaнe aкрeдитoвaнe 
устaнoвe кoja врши испитивaњa, 
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- Oригинaлнe извeштaje o кoнтрoлисaњу квaлитeтa зa oснoвну ткaнину, 
ткaнинe зa кoнтрaст и пoстaвe зa кaпу, издaтe oд стрaнe aкрeдитoвaнe 
устaнoвe кoja врши испитивaњe. 

- Дeклeрaциjу o усaглaшeнoсти ЛЗO у склaду сa Прaвилникoм o личнoj 
зaштитнoj oпeми ("Сл.Глaсник РС", бр. 200/2011) - кaтeгoриja  I 
 

 За партију 1. б): 
- Гoтoв узoрaк у вeличини 52 или 54 плoмбирaн oд стрaнe aкрeдитoвaнe 

устaнoвe кoja врши испитивaњa, 
- Пo 1 мeтaр мaтeриjaлa у пунoj ширини: oснoвнe ткaнинe плoмбирaне oд 

стрaнe aкрeдитoвaнe устaнoвe кoja врши испитивaњa, 
- Oригинaлнe извeштaje o кoнтрoлисaњу квaлитeтa зa oснoвну ткaнину 

издaтe oд стрaнe aкрeдитoвaнe устaнoвe кoja врши испитивaњe. 
- Дeклeрaциjу o усaглaшeнoсти ЛЗO у склaду сa Прaвилникoм o личнoj 

зaштитнoj oпeми ("Сл.Глaсник РС", бр. 200/2011) - кaтeгoриja  I 
 

 За партију 2. 
- Гoтoв узoрaк свaкoг aртиклa из пaртиje у вeличини 52 или 54, 
- Дeклeрaциjу o усaглaшeнoсти ЛЗO у склaду сa Прaвилникoм o личнoj 

зaштитнoj oпeми ("Сл.Глaсник РС", бр. 200/2011) - кaтeгoриja  I 
 

 За партију 3. 
- Узoрaк свaкoг aртиклa из пaртиje. 

 
3. ПАРТИЈЕ 
 
Набавка је обликована у три партије, и то: 
 
Партија 1. Радна униформа 
Партија 2. Заштитно одело за рад са моторном тестером (секачко одело) 
Партија 3. Заштитна опрема 
 
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да 

обухвати најмање једну целокупну партију. 

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити 

поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.  

Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две или 
више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно 
могу бити достављени у једном примерку за све партије. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
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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 ''Национални 
парк Тара'' Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина Башта,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара – ХТЗ опрема, ЈН бр. 24/2016 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – ХТЗ опрема, ЈН бр. 24/2016 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
 „Опозив понуде за јавну набавку добара – ХТЗ опрема, ЈН бр. 24/2016 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – ХТЗ опрема, ЈН бр. 
24/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), 
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да 
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне 
документације). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису 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 IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок за плаћање је до 45 дана од дана пријема фактуре коју испоставља 
понуђач. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у динарима. Понуђачу 
није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтеви у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења 
радова) 
Испорука предметних добара је сукцесивна. 
Рок испоруке за партију 1. и 2. је до 20 дана од дана закључења уговора, 
односно достављања писаног налога – спецификације за испоруку. 
Рок испоруке за партију 3. је до 5 дана од дана закључења уговора, односно 
достављања писаног налога – спецификације за испоруку. 
Место испоруке је магацин наручиоца: Миленка Топаловића 100, 31250 Бајина 
Башта. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
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У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и трошкови испоруке. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
 
Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, понуђач 
који буде изабран као најповољнији, приликом закључења уговора, подноси 
бланко сопствену меницу (регистровану, оверену печатом и потписаном од 
стране овлашћеног лица; попуњен, печатом оверен и потписан образац 
меничног овлашћења и копију картона депонованих потписа), плативу на први 
позив без приговора, у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, са 
роком важности који мора бити најмање петнаест дана дужи од дана истека 
рока за испоруку добара. Средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла (меницу), Наручилац ће наплатити у целости, у случају да 
понуђач, који наступа самостално, или са подизвођачима, или као овлашћени 
члан групе понуђача:  

- Уколико добра која су предмет набавке не буду испоручена у уговореном 
року.  

 
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. НА ЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 
- 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
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Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште, на адресу 
Предузећа: ЈП “Национални парк Тара“, Миленка Топаловића бр. 3, 31250 
Бајина Башта, електронске поште: office@nptara.rs, или факсом, на број: 
031/863-644 (радним данима од понедељка до петка, у радно време од 07:00 до 
15:00 часова), 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 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
ЈНМВ – ХТЗ опрема, бр. 24/2016“. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. 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 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. 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.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
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16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 
ЗАХТЕВА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 
(у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail: електронском поштом, на e-mail: office@nptara.rs, факсом на 
број: 031/863-644, или препорученом пошиљком са повратницом, на адресу: ЈП 
„Национални парк Тара“, Миленка Топаловића бр. 3, 31250 Бајина Башта. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева.  
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 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 из чл.108. ЗЈН или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, 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 понуда, 
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.  
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Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и  адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 
наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на 
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
 

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

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

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

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

се подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; ЈП „Национални парк Тара"; ЈНМВ – ХТЗ опрема, број 

24/2016. 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права 

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

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

 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства 

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

 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 

елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце 
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захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 
Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  


