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ЈКП „ ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР 
Бул. др Зорана Ђинђића 5 
ЈНМВ 18/2016 
26.07.2016. године 
ЗАЈЕЧАР 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

К О Н К У Р С Н А  
Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 

 
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА -   

ХТЗ ОПРЕМА 
ЈНМВ 18/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Позив и конкурсна документација ће бити прослеђени на следеће адресе: 

 интернет страници наручиоца http://www.vodovodza.rs/ 
 Портал јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ 

 

 
 

 
 

 Датум и време: 

Крајњи рок за достављање понуда: 04.08.2016. године до 12,00 

Јавно отварање: 04.08.2016. године у 12,30 

 
 

  

 
ЗАЈЕЧАР, ЈУЛ  2016 

 
 

http://www.vodovodza.rs/
http://portal.ujn.gov.rs/
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ЈКП „ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР 
19 000 Зајечар, Србија 
Бул. др Зорана Ђинђића 5 
ПИБ: 101328084,  
Матични број: 07183372 

 
www.vodovodza.rs 

Служба јавних набавки 
Тел: 019/422 041 

019/423 041 
Факс: 019/422 859 

e-mail: vodovodza@ptt.rs 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон),  

 
ЈКП „ ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР 

19 000 ЗАЈЕЧАР, Бул. др Зорана Ђинђића 5, 
 
објављује 

П О З И В 
за подношење понуда 

 
у поступку јавне набавке мале вредности добара:  

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА  -   
ХТЗ ОПРЕМА 

ЈНМВ 18/2016 
 

1. Врста наручиоца: Јавно предузеће -локална самоуправа 
2. Врста поступка јавне набавке: предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале 
вредности добара у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
3. Врста предмета јавне набавке: ХТЗ ОПРЕМА, ЈНМВ 18/2016 
 

Шифра набавке 18100000 
  

радна одећа, спец. радна одећа и прибор 

 
4. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

5. Јавна набавка није обликована по партијама. 
  

6. Начин  преузимање конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 
документација доступна: Конкурсна документација може да се преузме на Порталу управе за јавне набавке 
http://portal.ujn.gov.rs или на интернет страници наручиоца: www.vodovodza.rs 
7. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и подносе у складу 
са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. 
Понуде се достављају на адресу наручиоца у року од 8 (oсам) дана од дана објављивања позива на Порталу 
јавних набавки, односно до дана 04.08.2016. године до 12,00 часова. Понуде које пристигну до наведеног 
рока сматраће се благовременим. 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.Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је 
одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
Понуда се подноси непосредно (лично) преко архиве или путем поште на адресу: ЈКП „Водовод“ Зајечар, Бул. 
др Зорана Ђинђића 5, 19000 Зајечар, Служба за јавне набавке, са назнаком «НЕ ОТВАРАТИ» понуда за јавну 
набавку добара ХТЗ ОПРЕМА, ЈНМВ 18/2016 
На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу, бр.телефона контакт особе и бр. факса. 
Понуде се достављају у затвореним ковертама. Пожељно је да сва документа у понуди буду повезана траком у 
целини и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни 
листови. 
Понуђачи, самостално, као група понуђача, могу доставити само једну понуду. 

Понуда мора да важи 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда. 

8. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана рока, 
односно 04.08.2016. године у подрумским просторијама ЈКП „Водовод“ Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића 
5, 19000 Зајечар, са почетком у 12:30 часова.  

9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати 
Комисији пре отварања понуда. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано 
од стране одговорног лица понуђача. 

10. Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку у року од 10 (десет) дана од дана отварања 
понуда. 
11. Лице за контакт у вези преузимања конкурсне документације је: Синиша Pадовановић тел/факс 
019/422-041, 422-859,  e-mail: vodovodza@ptt.rs 

 

http://www.vodovodza.rs/
mailto:vodovodza@ptt.rs
http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.vodovodza.rs/
mailto:vodovodza@ptt.rs
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем 
тексту: Закон), 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 добара – ХТЗ ОПРЕМА, ЈНМВ 18/2016  бр. 3057 од 27.07.2016. године и Решења о образовању комисије 
за јавну набавку бр. 3058 од 27.07.2016. године, припремљена је конкурсна документација која има следећи 

 
 
 
 

 
 

САДРЖАЈ 
 

 
 

 

ПОГЛАВЉЕ НАЗИВ ПОГЛАВЉА СТРАНА 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 4 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) НАБАВКЕ 5 
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Наручилац: ....................................ЈКП „ ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР 

 

2. Адреса: …........................................Бул. др Зорана Ђинђића 5, 19 000 ЗАЈЕЧАР 
 

3. Интернет страница:......................... www.vodovodza.rs 
 

4. Врста наручиоца: Јавно предузеће – локална самоуправа 

 

5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале 
вредности добара у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 

набавке 
 

6. Поступак се спроводи: Ради закључења уговора 

 

7. Лице за контакт је:  Синиша Pадовановић  тел/факс 019/422-041, 422-859,  e-mail: 
vodovodza@ptt.rs 

 

8. Предмет јавне набавке: Добра – ХТЗ ОПРЕМА, ЈНМВ 18/2016 
 

9. Предмет јавне набавке је ближе одређен у садржини техничких спецификација, који су 
саставни део конкурсне документације. 

 

10. Шифра набавке 

Шифра набавке 18100000  
  

радна одећа, спец. радна одећа и прибор 

 
11. Партије: Предметна набавка НИЈЕ обликована по партијама: 

12. Напомена: / 

13. Комисија: 

 
Р.б. Састав Име и презиме 

1 Председник Синиша Радовановић 

2 Заменик Драгослав Илић 

3 Члан Светлана Ђорђевић Димитријевић 

4 Члан Бобан Јањић 

5 Члан Томислав Петковић 

 

http://www.vodovodza.rs/
mailto:vodovodza@ptt.rs
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II. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) НАБАВКЕ 

(врста, техничке карактеристике, опис и место извршења...) 

 

 
ХТЗ ОПРЕМА, ЈНМВ 18/2016   

 

СПИСАК ХТЗ ОПРЕМЕ ЗА 2016. 

   

рб Назив ХТЗ опреме 
Koм./ 
пара 

1 Дводелно радно одело - пилот 60 

3 Дводелно радно одело - варилачко 3 

3 Прслук зимски - штеповани 60 

4 Мајица памучна 300 

5 Флуо прслук  40 

6 Кишно дводелно одело са флуо тракама 30 

7 ПВЦ кабаница 7 

8 Чизме гумене Тигар 60 

9 Ципела плитка за електричаре 6 

10 Ципела са челичном капном 75 

11 Рукавице "Бест" дупло мочене 400 

12 Рукавице "Софрат" 150 

13 Рукавице кожне 20 

14 Заштитна маска Панорама  5 

15 Цедила за заштитне маске Панорама за хлор и озон 10 

16 Заштитне наочаре – брус. - варилачке 2 
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ОПИС  ХТЗ  ОПРЕМЕ 
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Квалитет:  
Квалитет заштитног пилот одела - летњег треба да задовољи стандарде СРПС ЕН 340/2007 и 
остале стандарде из библиографије истих. 
1.1. Основни параметри и карактеристике готовог производа: 
Модел 
Заштитно радно одело – пилот састоји се од блузе и панталона на трегере.  
Панталоне: 
Панталоне су са повишеним пластроном на предњем делу и леђима. На предњем и задњем делу 
пластрона нашивена је рефлектујућа трака ширине 3,5 cm. На задњем делу пластрона 
панталона нашивени су трегери са ластишом ојачани ринглицама и копчају се за предњи 
пластрон металном/пластичном шналом. На предњи део пластрона панталона уграђен је џеп, а 
испод струка уграђена су два коса џепа. На задњем делу панталона уграђена су два паспул џепа 
са прекривном капном. У боку панталона убачено је парче за подешавање ширине, са два реда 
дугмета. Шлиц панталона копча се помоћу дугмића. На доњем делу ногавица нашивене су две 
рефлектујуће траке ширине 3,5 cm.   
Блуза 
Конструисана је са крагном, лајсном испод струка. Обострано у висини груди нашивен је по 
један џеп са поклопцем. Бочно у нивоу струка налазе се два коса усечена џепа. Јакна се 
закопчава помоћу рајфершлуса ширине зуба 6 mm, изнад је преклопна лајсна. Блуза има 
нашивену рефлектујућу траку,  ширине 3,5 cm. у пределу груди са предње и задње стране. На 
крају рукава нашивена је манжетна која се затеже шпанглом и копча са два дрикера. На једном 
делу манжетне убачен је ластиш за затезање. 
1.2. Величине и ознаке величина 
Величине и ознаке величина су прилагођене мерама тела радника антрополошким мерењем 
контролних (примарних) и секундарних мера. 

Означавање величина одеће врши се примарним мерама у центиметрима, у интервалима према 
важећем стандарду 
1.3. Врста и састав свих уграђених материјала: 
1.3.1.Материјал за израду одеће: Текстилна тканина сировинског састава 100% памук 
Површинска маса је 260-280 гр/м2 
1.3.2. Боја  основне текстилне тканине је: Тамно плава  
Остали уграђени помоћни материјали: поставе, рендери, конци, рајфершлуси су у боји основног 
материјала. 
1.4. Означавање и обележавање готовог производа 
Штампане ознаке и обележја ушивних етикета морају бити високе постојаности обојења, са 
веком трајања колико и сам производ. 
Логотип ЈКП ''Водовод'' – Зајечар, на леђима жуте боје. 
Гарантни рок: 12 месеци 
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Опис одела је исти као и код дводелног пилот летњег одела из тачке 1.  с тим што је уграђени 

материјал ватроодбојни памук.  
Примена: послови варења и брушења. 
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Квалитет: Квалитет заштитног грудњака треба да задовољи стандарде 
СРПС ЕН 340/2007, као и остале стандарде из библиографије истих. 
1.1. Основни параметри и карактеристике готовог производа: Заштитни грудњак служи за 
заштиту радника од прљавштине, механичких повреда и ниских температура. 
1.2. Изглед готовог производа: 
Заштитни грудњак је без рукава, са високом крагном која се може подићи уз врат. Преклопни 
део крагне се завршава у нивоу спољашње вертикалне линије преклопне лајсне за закопчавања. 
Грудњак је постављен фиксираним улошком. 
1.3. Величине и ознаке величина 
Величине и ознаке величина су прилагођене мерама тела радника антрополошким мерењем 
контролних (примарних) и секундарних мера тела. Означавање величина одеће врши се 
примарним мерама у центиметрима, у интервалима према одговарајућем стандарду. 
1.4.Материјал за израду одеће: 
Лице: Текстилна тканина сировинског састава: памук или памук - полиестар 
Боја: Тамно плава 
Површинска маса је 240-260 гр/м2 
Остали уграђени помоћни материјали: поставе, рендери, конци, рајфершлуси су у боји основног 
материјала. 

1.5. Означавање и обележавање готовог производа 
Штампане ознаке и обележја морају бити високе постојаности обојења, са веком трајања колико 
и сам производ. 
Логотип ЈКП ''Водовод'' – Зајечар, на леђима жуте боје. 
Гарантни рок је 12 месеци 

4. 
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Квалитет: Мајица је израђена од памучне плетенине површинске масе мин  
160 гр/м2 . Мајица се израђује са кружним оковратником и кратким рукавима,  
високог степена еластичности.  
Основни параметри и карактеристике готовог производа:  
Материјал за израду одеће: Памук 100 % 
Боја: Бела  
Величине и ознаке величина  
Величине и ознаке величина су прилагођене мерама тела радника антрополошким мерењем 
контролних (примарних) и секундарних мера тела. Означавање величина одеће врши се 
примарним мерама у центиметрима, у интервалима према одговарајућем стандарду.  
Штампане ознаке и обележја морају бити високе постојаности обојења, са веком трајања колико 
и сам производ. 
Логотип ЈКП ''Водовод'' – Зајечар, на леђима жуте боје.  
Гарантни рок је 12 месеци 

5. 

Ф
л
у
о
 

п
р
сл

у
к
  

40 
Прслук високе видљивости, класичног кроја, са рефлектујућим тракама ширине 5cm. 
Материјал: флуоресцентан полиестер, наранџасте или жуте боје, површинска маса материјала 
120-150g/м2. 

6. 
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Дводелно гумирано радно одело са ПУ премазом (блуза и панталоне) у плавој боји. Мора бити 
високе  отпорности  на падајућу и прскајућу воду и отпорно на хабање. 
Блуза је са капуљачом, два спољна џепа у доњем делу, рукавима  
са унутрашњом водоотпорном ранфлом која штити рукаве од квашења, без    
платна са унутрашње стране ради лакшег прања и сушења. 

7. 
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Кишна кабаница, полиестер/ПВЦ, склопива капуљача, варени и шивени шавови, 
водонепропустна. 
Боја: Тамно плава 
Гарантни рок је 12 месеци 

8. 
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Радна гумена чизма – Тигар,  
Висине 380 мм,  
Боја црна,  
Лице: природни и синтетички каучук,  
Постава: текстил (памук 100 %)  
Ђон: природни каучук, каландриран, црни  
EN ISO 20347 
Користе се у свим гранама привреде за заштиту од воде, нечистоћа, временских непогода и 
мањих механичких ризика 
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Ц
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Заштитне ципеле са челичном капом, лице говеђа кожа, 
ђон уљно-кисело отпоран, антистатик, жаба језик, 
вулканизиране - спајане без лепка 

термичком методом, поседују ђон дупле густине који омогућава 
равномерну расподелу тежине приликом ходања и дугог стајања. 
EN ISO 20345 
Користе се за рад у машинској индустрији, електропривреди, 
грађевинарству, рударству, пољопривреди, 
аутомобилској индустрији, магацинским службама... 
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75 

Ципела плитка кожна са кожном поставом и прошивеним ђоном 
Боја: црна 
Сировински састав: израђена од природне коже. Лице израђено од природне коже, дебљине 
1,5-1,8 мм.  
EN ISO 20345 ili EN ISO 20347 
Постава израђена од природне коже, дебљине 0.9 – 1.2 мм. 
Уложна табаница израђена од природне коже, дебљине 1.1 – 1.3 мм. 
Ђон двослојни, гумени са крампонима, отпорним на клизање. Ђон је уљноотпоран, 
киселоотпоран и отпоран на дејство воде. 

Начин израде: лепљена – прошивена.  
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400 
За вишекратну заштиту од механичких повреда оштрим или храпавим предметима. Израђене 
умакањем памучних уложака у латекс смесу, анатомски обликоване. 
EN 388 
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150 
ПВЦ рукавице на памучној подлози отпорне на уља и нафту, дужине 35 цм. 
EN 388 4111 
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Говеђа кожа, тамне боје, памучна постава за упијање зноја. 
Примена у грађевинској индустрији. 
Отпорност на абразију 
Отпорност на просецање 

Отпорност на кидање 
Отпорност на пробијање  
EN 388 

14. 
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Маска за цело лице Панорама или одговарајуће, силиконска антиалергијска гума, 
перфектно пријања уз лице, поликарбонатско стакло отпорно на гребање, 
смањује осећај клаустрофобије 
који се јавља приликом ношења маски за цело лице, 
чврсто качење на 5 тачака, широко видно поље.  
EN 136 
Користи се у хемијској индустрији, фармацеутској индустрији, 
петрохемијској индустрији, нафтној индустрији, пестициди 
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Филтер Б2 - за неогранске гасове и паре 
Користи се као заштита од неорганских гасова и испарења, 
лабораторије, пољопривреда, медицина, фармација, хемијска индустрија, 
прашина, грађевина, гумарска индустрија 

16. 

З
а
ш

ти
тн

е
 

н
а
о
ч
а
р
е
 -

 

б
р
у
си

л
.-

в
а
р
и
л
а
ч
к
е
 

2 

Варилачке наочаре на преклоп са вентилима, мекани ПВЦ рам, еластична подесива трака, 
поликарбонатска стакла ДИН 5, унутрашња поликарбонатска бистра стакла. 
EN 175 
Користе се за заштиту очију приликом заваривања. 

 

 

 
Период  испоруке Сукцесивно, на годишњем нивоу  

Рок  испоруке 10 дана, од дана пријема захтева 

Место испоруке Ф-ко ЗАЈЕЧАР –  Бул. др Зорана Ђинђића 5 
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НАПОМЕНА 1. 

 

 Уз понуду доставити потребну дукументацију (стандарди, сертификати, атести…) према ПРАВИЛНИКУ О ЛИЧНОЈ 
ЗАШТИТНОЈ ОПРЕМИ ("Сл. гласник РС", бр. 100/2011), за свако добро које је предмет ове набавке. 

 Техничка спецификација садржи опис, количину и врсту добара за предметну јавну набаку.  
 Добра која су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета, задовољавати важеће стандарде, као и 

естетске и функционалне карактеристике, у складу са условима и захтевима из спецификације ове конкурсне 
документације. 

 Сваки робни знак, тип, порекло или производња назначени у спецификацији конкурсне 
документације праћени су речима «или одоговарајуће». 

 Предвиђена (оквирна, планирана) количина уписана је у табели. Стварна купљена (испоручена) 
количина путем уговора о јавној набавци може бити већа или мања од предвиђене количине, у 

зависности од потреба Наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност 
не смеју прећи износ процењене вредности јавне набавке утврђене Одлуком о покретању поступка. 
Место испоруке добара: Ф-ко ЗАЈЕЧАР –  Магацин управе ЈКП Водовод Зајечар. 

 

HAПОМЕНА 2. 
 
Понуђач је обавезан да при отварању понуда достави узорке за следеђе артикле: 
1. Дводелно радно одело - пилот (ставка у техничком опису бр. 1) 
2. Прслук зимски - штеповани (ставка у техничком опису бр. 3) 
3. Мајица (ставка у техничком опису бр. 4) 
4. Кишно дводелно одело (ставка у техничком опису бр. 6) 
5. Ципела плитка са челичном капном (ставка у техничком опису бр. 10) 
Уколико не присуствује отварању потребно је да исте пошаље најкасније један дан раније, ради сигурности 
приспећа узорака.  
Уколико Понуђач присуствује отварању, узорке може донети и непосредно на отварању понуда.  
Понуђач је обавезан да за све тражене ставке (уколико постоје) достави одговарајуће јавне исправе - атесте, који 
морају бити оригинали или фотокопирани уз одговарајућу оверу са оригинала 
Уколико Понуђач не достави тражене узорке, односно одговарајуће атесте, таква понуда ће се сматрати непотпуном 
и биће дисквалификован.  

 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 
 
 Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање предметних добара. У случају записнички 

утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, понуђач мора испоручена добра 
заменити новим, односно евентуалне недостатке отклонити најкасније у року од три дана, од дана 
сачињавања записника о рекламацији 

 

 Количине добара у спецификацији дате су оквирно. Наручилац се не обавезује да ће за време трајања 
уговора наручити све процењене количине, већ може наручити количине у зависности од својих конкретних 
потреба и могућности. 

 

Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по 
њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована 
лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били 
обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац у складу са чланом 
63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) дужан да све измене и 
допуне конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са 
чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, објавити на порталу јавних набавки и на својој интернет страници 

 

 
III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
 
 

/ 
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IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ   

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

5.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

5.1.1 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)  
 

Напомена: 

Наручилац је дужан да од понуђача захтева да 
поседује важећу дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне 
набавке, у случају да  је таква дозвола предвиђена 
посебним прописом. 

   

/ 

 
 

 

5.1.2 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: 
 

Рб ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 

Понуђач је дужан да уз понуду достави сву потребну 
дукументацију (стандарде, сертификате, атесте...) 
према ПРАВИЛНИКУ О ЛИЧНОЈ ЗАШТИТНОЈ ОПРЕМИ 
("Сл. гласник РС", бр. 100/2011), за свако добро које 
је предмет ове набавке. 

Преатећа документација 

2. 

Понуђач је дужан да уз понуду достави узорке за 
добра која су назначена (ставке 1.; 3; 4; 6 и 10). 
Узорци понуђача који буде изабран као најповољнији 
и са којим буде закључен уговор, ради контроле 
квалитета, биће задржани до испуњења уговора. 

Назначени узорци 
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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 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). За све остале тражене 
услове, како обавезне (из чл. 75. ст. 1. тач 5. ЗЈН) тако и додатне, понуђачи  морају 

доставити тражене доказе из горње табеле. 
 
 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 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 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). 
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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. 
  

Напомена: 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.  

 

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 биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног 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 исти гарантни рок и исти рок испоруке. 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. 

 
 

VI. ОБРАСЦИ 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 докуMnтацијом, (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 ___. ___.20___. године 

за јавну набавку добара:  ХТЗ ОПРЕМА, ЈНМВ 18/2016   

 
 

 

7.1. ОПШТИ  ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Интернет страница понуђача:  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

Интернет странице на којој су подаци који су 
тражени у оквиру услова за учешће у 

поступку предметне набавке  јавно доступни 

 

 
 
 

7.2. 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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7.3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1) Назив подизвођача:  

 
Адреса понуђача:  

 
Матични број понуђача:  

 
Порески идентификациони број:  

 
Име особе за контакт:  

 
Телефон:   

 
Електронска адреса понуђача (e-mail):  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 Интернет странице на којој су подаци 
који су тражени у оквиру услова за 
учешће у поступку предметне набавке  
јавно доступни 

 

   

2) Назив подизвођача:  

 
Адреса понуђача:  

 
Матични број понуђача:  

 
Порески идентификациони број:  

 
Име особе за контакт:  

 
Телефон:   

 
Електронска адреса понуђача (e-mail):  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 
Интернет странице на којој су подаци 
који су тражени у оквиру услова за 

учешће у поступку предметне набавке  
јавно доступни 

 

 
 
 
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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7.4. ПОДАЦИ О О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 Адреса:  

 Матични број понуђача:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Телефон:   

 Електронска адреса (e-mail):  

 
Интернет странице на којој су подаци 
који су тражени у оквиру услова за 

учешће у поступку предметне набавке  
јавно доступни 

 

   

2) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број понуђача:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Телефон:   

 Електронска адреса (e-mail):  

 Интернет странице на којој су подаци 
који су тражени у оквиру услова за 
учешће у поступку предметне набавке  

јавно доступни 

 

   

3) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број понуђача:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Телефон:   

 Електронска адреса (e-mail):  

 

Интернет странице на којој су подаци 

који су тражени у оквиру услова за 
учешће у поступку предметне набавке  
јавно доступни 

 

 
 

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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 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ХТЗ ОПРЕМА, ЈНМВ 18/2016 

 

СПИСАК ХТЗ ОПРЕМЕ ЗА 2016. 
     

 
 

рб Назив ХТЗ опреме 
Koм./ 
пара 

Јед.цена 
без ПДВ-а 

Укупно 
без ПДВ-а 

ПДВ 
  Укупно            

са ПДВ-ом 

1 Дводелно радно одело - пилот 60     

3 Дводелно радно одело - варилачко 3     

3 Прслук зимски - штеповани 60     

4 Мајица памучна 300     

5 Флуо прслук  40     

6 Кишно дводелно одело са флуо тракама 30     

7 ПВЦ кабаница 7     

8 Чизме гумене Тигар 60     

9 Ципела плитка за електричаре 6     

10 Ципела са челичном капном 75     

11 Рукавице "Бест" дупло мочене 400     

12 Рукавице "Софрат" 150     

13 Рукавице кожне 20     

14 Заштитна маска Панорама  5     

15 
Цедила за заштитне маске Панорама за 
хлор и озон 

10     

16 Заштитне наочаре – брус. - варилачке 2     

Укупно без ПДВ-а 
 

ПДВ    

Укупно са ПДВ-ом  
 

Комерцијални услови понуде:  
 

 Врста и количина добара: ХТЗ ОПРЕМА  ЈНМВ 18/2016  

 Период важења понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда 

 Уговорена јединична цена је фиксна до окончања уговора 

 Цена је дата на паритету - Ф-ко ЗАЈЕЧАР – Бул. Др Зорана Ђинђића 5,  Зајечар 

 Цена у понуди сa свим трошковима исказује се у динарима. 

 Начин плаћања: Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 Рок плаћања је ____ дана (минимално 30, а максимално 45 дана) од дана пријема исправне 

фактуре за сваку сукцесивну испоруку 

 Врста продаје: Сукцесивна на годишњем нивоу  

 Период испоруке: 2016. година  

 Место испоруке добара: Ф-ко ЗАЈЕЧАР – Бул. Др Зорана Ђинђића 5,  Зајечар 

 Рок испоруке: максимално 10 дана од захтева наручиоца 

 Оквирне количине добара дате у понуди и Техничкој спецификацији исказане су на бази 

процењених годишњих потреба због чега Наручилац задржава право измена у погледу 

уговорених количина. 

 Наручилац ће величине добара достављaти при поруџбини истих.  

 Понуђени артикли морају да поседују декларацију  

 Уз понуду доставити потребну дукументацију (стандарди, сертификати, атести…), а према ПРАВИЛНИКУ 

О ЛИЧНОЈ ЗАШТИТНОЈ ОПРЕМИ ("Сл. гласник РС", бр. 100/2011), за свако добро. 

 

Место и датум: 

____________________ 
М.П. 

Потпис овлашћеног лица  понуђача: 

____________________ 
 

Напомене: 
 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 

оверити образац понуде. 
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 Образац 2 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 

На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
124/12), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13), за понуду бр. ____________ од ____ _____ 2015. год. 
за јавну набавку добара ХТЗ ОПРЕМА, ЈНМВ 18/2016, наручиоца ЈКП „Водовод“  Зајечар, Бул. др 
Зорана Ђинђића 5, достављамо вам попуњен образац структуре цена: 
 
Табела 1 

СПИСАК ХТЗ ОПРЕМЕ ЗА 2016. 
     

 
 

рб Назив ХТЗ опреме 
Koм./ 
пара 

Јед.цена 
без ПДВ-а 

Укупно 
без ПДВ-а 

ПДВ 
  Укупно            

са ПДВ-ом 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Дводелно радно одело - пилот 60     

3 Дводелно радно одело - варилачко 3     

3 Прслук зимски - штеповани 60     

4 Мајица памучна 300     

5 Флуо прслук  40     

6 Кишно дводелно одело са флуо тракама 30     

7 ПВЦ кабаница 7     

8 Чизме гумене Тигар 60     

9 Ципела плитка за електричаре 6     

10 Ципела са челичном капном 75     

11 Рукавице "Бест" дупло мочене 400     

12 Рукавице "Софрат" 150     

13 Рукавице кожне 20     

14 Заштитна маска Панорама  5     

15 
Цедила за заштитне маске Панорама за 
хлор и озон 

10     

16 Заштитне наочаре – брус. - варилачке 2     

Укупно без ПДВ-а 
 

ПДВ    

Укупно са ПДВ-ом  
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
  

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

 у колони 5. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, 

 у колони 6. уписати износ ПДВ-а  
 у колони 7. уписати укупну цену са ПДВ-ом 

 

Табела 2 
 

Структура цене Учешће у укупној цени (%) 

Добро 
 

Остало 
 

Свега 100% 

 
У одељку „Остало“ наводе се трошкови који нису приказани у претходној ставци, сваки посебно и 

проценат којим утичу на комплетну цену. Збир свих наведених ставки мора да износи 100%. 
 

Место и датум: 

____________________ 
М.П. 

Потпис овлашћеног лица понуђача: 

____________________ 
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Образац 3 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

  

 
На основу члана 88. Став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр.29/13), због учешћа  у поступку за јавну 
набавку добара – ХТЗ ОПРЕМА, ЈНМВ 18/2016  , наручиоца ЈКП „Водовод“  Зајечар, Бул. др Зорана 
Ђинђића 5, достављамо вам укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 
 
 

Врста трошка Износ трошка у РСД 

  

  

  

  

  

Укупан износ трошка припремања 

понуде: 

 

 
 
 
 

 

Место и датум: 

 

____________________ 
М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

 понуђача: 

____________________ 

 

 

 
Напомене:  

 
 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. 
 

 достављање овог обрасца није обавезно. 
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Образац 4 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 
 
 

Назив понуђача  

Седиште понуђача:  

Улица и број:  

Телефон:  

Датум:  

Број понуде:  

 

И З Ј А В А  
 
 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду бр._________од 

___________, за јавну набавку добара – ХТЗ ОПРЕМА, ЈНМВ 18/2016  , наручиоца ЈКП „Водовод“  
Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића 5, подносим независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима, у складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник 
РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 
 

 

 
 

Место и датум: 

 

____________________ 
М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

 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 реFeренцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом. 
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Образац 5 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈН  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
Назив понуђача  

Седиште понуђача:  

Улица и број:  

Телефон:  

Датум:  

Број понуде:  

    

 
И З Ј А В А 

 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача за јавну набавку 

добара – ХТЗ ОПРЕМА, ЈНМВ 18/2016  , наручиоца ЈКП „Водовод“  Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића 

5, испуњавам све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

5) Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН) - / 

 

6) Понуђач испуњава и додатне услове т.ј.  

 Понуђач је дужан да уз понуду достави сву потребну дукументацију (стандарде, сертификате, атесте...) 
 Понуђач је дужан да уз понуду достави узорке за добра која су назначена (ставке 1.; 3; 4; 6 и 10).  

 
Место и датум: 

 

____________________ 

М.П. 

Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

____________________ 

 

 

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 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

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

 
 
Назив понуђача  

Седиште понуђача:  

Улица и број:  

Телефон:  

Датум:  

Број понуде:  

 

 

И З Ј А В А 

 

 

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

заступник подизвођача у поступку јавне набавке мале вредности добара – ХТЗ ОПРЕМА, ЈНМВ 

18/2016  , испуњавамо све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

(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 и датум: 

____________________ 
М.П. 

Потпис овлашћеног лица  понуђача: 

____________________ 

 

 
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  

 
 

 

Уговорне стране: 

 
Наручилац: ЈКП ВОДОВОД'' ЗАЈЕЧАР, Зајечар,  

Бул. др Зорана Ђинђића бр. 5,  

МБ 07183372, ПИБ 101328084, кога заступа ВД директора 
Марко Пауновић, дипл.ецц. (у даљем тексту: Наручилац) 

Испоручиоц: ___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

(у даљем тексту Испоручиоц) 

 
(Напомена Наручиоца: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду 
са подизвођачем и члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе 
понуђача потписати уговор) 
 

 
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
 

 да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012), 

спровео поступак јавне набавке добара мале вредности – ХТЗ ОПРЕМА, ЈНМВ 18/2016  , на 

основу позива објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца; 

 да је Испоручилац доставио понуду број ......................................................................... од ............................................................ , 
која у потпуности испуњава услове из конкурсне документације, налази се у прилогу и 

саставни је део увог уговора; 
 да је Наручилац Одлуком о додели уговора број ..................................................... (попуњава Наручилац) 

доделио уговор за јавну набавку добара – ХТЗ ОПРЕМА, ЈНМВ 18/2016   

испоручиоцу............................................................................................................................................................. (попуњава 

Наручилац). 

 
 

Члан 1. 
 

 Предмет овог уговора је  купопродаја ХТЗ ОПРЕМА, ЈНМВ 18/2016,    за потребе ЈКП „ВОДОВОД“ 

ЗАЈЕЧАР. 

Место испоруке добара  је –  Ф-ко ЗАЈЕЧАР 
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу испоручи добра у свему према понуди број 

................................................................. од .............................................................. и техничкој спецификацији добара. Иста 
документа су и саставни део уговора. 
 
Испоручилац ће испоручити добра из става 1. (заокружити и попунити): 
  
а) самостално;  
б) са подизвођачима: 

___________________________________________________________ из __________________  

___________________________________________________________ из __________________ 
___________________________________________________________ из __________________  
  
в) заједнички у групи са:  
___________________________________________________________ из __________________  

___________________________________________________________ из __________________  
___________________________________________________________ из __________________ 
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Члан 2. 

 
Овим уговором Уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у погледу купопродаје ХТЗ 

ОПРЕМЕ,  као и друга питања везана за реализацију овог Уговора, под условима утврђеним овим 

Уговором и понудом бр.___________ од _______________ која је саставни део овог уговора и 

налази се у прилогу истог. 

 
Члан 3. 

 

Рок за сваку појединачну испоруку ХТЗ опреме је 10 дана од захтева  Наручиоца - сукцесивно на 

годишњем нивоу. 
У случају прекорачења рока за испоруку, Наручилац задржава право набавке ХТЗ опреме од другог 
добављача, а евентуалну разлику у цени ће надокнадити Испоручилац. 
Рок испоруке се може продужити само у случају наступања догађаја или околности које по закону 
искључују одговорност Испоручиоца и то за време трајања тих догађаја или околности. 

 

Члан 4. 
 
Испоручиоц  је у обавези да испоручи предметна добра – ХТЗ опрему,  ЈНМВ 18/2018 у складу са 

захтеваним стандардима квалитета из понуде. 

Свака испоручена количина мора имати пратећу документацију која доказује да својства ХТЗ 
опреме испуњавају захтеване услове из понуде. 

Квалитативни и квантитативни пријем ХТЗ опреме извршиће овлашћено лице Наручиоца, о чему ће 
се сачинити записник. 

 
Члан 5. 

Уговорену цену чине: 
 

Укупна цена понуде без ПДВ-а ______________ РСД 

ПДВ ______________ РСД 
Укупна цена понуде са ПДВ-ом ______________ РСД 

 
Све цене су дате са свим зависним трошковима набавке на паритету Ф-ко ЗАЈЕЧАР – Бул. Др Зорана 
Ђинђића бр 5. Цена је фиксна и не може се мењати  током важења уговора. 
 

Члан 6. 
 

Фактурисање ће се вршити искључиво у динарима након сваке појединачне испоруке. 
Плаћање уговорене цене је ______ (минимално 30, а максимално 45) дана од дана пријема 
исправно испостављене фактуре. 

У случају  прекорачење рока из става 2. овога уговора Испоручиоц може захтевати исплату 
законске камате. 

 

Члан 7. 
 

Продавац је обавезан да обезбеди гаранцију за предметна добра предвиђену понудом и Техничком 
спецификацијом из члана 1. овог уговора у периоду предвиђеном том понудом.  
Уколико је због рекламације извршена замена добара, гарантни рок почиње да тече поново од 
замене добара. 

 

Члан 8. 
 

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора, 
уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, у складу са 
законом.  
У случају било каквог квалитативног или квантитативног одступања у испоруци ХТЗ опреме у 
складу са овим Уговором, Испоручиоц је дужан да, без одлагања, приступи отклањању утврђених 

недостатака и да исте недостатке отклони у року од 10 дана од дана утврђеног недостатка и 
испоруку усагласи са условима из конкурсне документације и прихваћене понуде продавца. 

 
Члан 9. 

 
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу и овере законски заступници уговорних страна 
или од њих овлашћена лица. 

Датумом потписивања сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна уколико га не 
потпишу истовремено. 
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Члан 10. 

 
Овај Уговор се закључује са трајањем од 12 месеци од дана ступања уговора на снагу. Уколико у 

том временском периоду нису испоручене уговорене количине, Уговор је важећи до коначне 
испоруке свих количина.  
Испоруком уговорене количине пре истека рока од 12 месеци од дана ступања уговора на снагу, 
уговор престаје да важи о чему Наручилац обавештава Испоручиоца.  

 
Члан 11. 

 
Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној или 
организационој промени, као и све друге промене везане за опште податке као што је текући рачун, 
адреса, овлашћена лица и сл. 
  

Члан 12. 

 
Уговорне стране су сагласне да се овај Уговор може раскинути једнострано, писменим путем са 
отказним роком од 30 дана.  

Уговорне стране су дужне да у отказном року измире све доспеле обавезе.  
Уговорне стране су сагласне и да овај Уговор може раскинути споразумно, писменим путем.  

 
 

Члан 13. 
 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се важеће законске одредбе.  

 
 

Члан 14. 
 

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, настојати да 
реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње. 
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог Уговора или поводом 

овог Уговора, решаваће надлежни суд у Зајечару. 
 

Члан 15. 

  
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих и Наручилац и Испоручилац 
задржавају по 2 (два) примерка.  

 
 

Испоручиоц 

 
 Наручилац 

 ЈКП Водовод Зајечар 
 Директор 

 

 

     Марко Пауновић, дипл.ецц. 

 
 

 
Напомена:  
 
Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише Модел уговора, чиме потврђује да се слаже са 

садржином истог.  
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, 
као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце. 
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VIII. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. Језик на којем понуда мора бити састављена 

 
Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и поступак јавне набавке се 
води на српском језику. Понуђач мора доставити понуду на српском језику. Страни подносилац 

понуде може за доказе из Упутства како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона, из 
конкурсне документације, доставити оригинале или фотокопије на матерњем језику, праћене 
овереним преводом на српски језик од стране овлашћеног судског тумача. 

 
2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 

 
За припремање понуде понуђач користи обрасце из конкурсне документације за предметну набавку. 
Без обзира на начин уношења, писани подаци на обрасцима морају бити читки и неизбрисиви. 
Понуђач је обавезан да ставке на обрасцима понуде које су предвиђене за уношење података, 
попуни и/или обележи на тражени начин. Исказани подаци морају бити коректни, прецизни 
(недвосмислени) и у складу са напоменама на обрасцима. Обрасци се оверавају потписом и 

печатом, чиме се потврђује да су дати подаци тачни. Уколико обрасци нису коректно попуњени и 
оверени, наручилац може одбити понуду. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у 
затвореној пошиљци (коверта, пакет или кутија), затворену на начин да се приликом отварања 
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини пошиљке навести називи 
адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, потребно је назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 
Понуду доставити на адресу:  

ЈКП „ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР 
19 000 Зајечар, Бул. др  Зорана Ђинђића 5 

 
са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку добара –  
ХТЗ ОПРЕМА, ЈНМВ 18/2016 

- НЕ ОТВАРАТИ” 
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.авг.2016. године, 
до 12 часова. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на пошиљци у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум према редоследу приспећа. Понуда коју 
наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по 
истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

 
Понуда мора да садржи: 
 

Р.бр. Назив обрасца или документа 

1.  Образац понуде (Образац 1) 

2.  Образац структуре понуђене цене (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 (Образац 5); 

6.  
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 
чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

7.  Модел уговора о јавној набавци 

8.   

9.   

10.   
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3. Партија  
 

 Предмет набавке није обликован по партијама. 
 

 Уколико је набавка обликована по партијама Понуђач може да поднесе понуду за једну или 
више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.  
 У случају да понуђач подноси понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да 
се може оцењивати за сваку партију посебно, а свака партија мора бити одвојена у посебну коверту 
са назнаком ХТЗ ОПРЕМА, ЈНМВ 18/2016. 
 Докази из чл. 75. и 76. Закона као и сва остала, тражена, општа документа, у случају да 

понуђач подноси понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију 
посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије, а у коверти која ће 
носити назнаку „Општа документа“ 
 

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

доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца на коју је 

достављена понуда, са назнаком: 
„Измена понуде за ЈНМВ 18/2016– ХТЗ ОПРЕМА - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за ЈНМВ 18/2016– ХТЗ ОПРЕМА - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за ЈНМВ 18/2016– ХТЗ ОПРЕМА - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за ЈНМВ 18/2016– ХТЗ ОПРЕМА - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 
На полеђини пошиљке  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.  

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,   
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 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 

 

Да би понуда била прихватљива, понуђач мора да исуни и следеће захтеве : 
 

- Захтеви 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 не може мењати понуду. 
 

- Захтеви у погледу места и рока испоруке 
 
Место испоруке добара: Ф-ко ЗАЈЕЧАР, Бул др Зорана Ђинђића 5  

Рок испоруке: 10 дана од захтева  Наручиоца - сукцесивно на годишњем нивоу 

 

- Захтев у погледу гарантног рока 
 

Продавац је обавезан да обезбеди гаранцију за предметна добра предвиђену понудом и 
Техничком спецификацијом.  

Уколико је због рекламације извршена замена добара, гарантни рок почиње да тече поново од 
замене добара. 
 

- Захтеви у погледу рокова плаћања 
 
Рок плаћања је ____ дана (минимално 30, а максимално 45 дана) од дана испостављања 

рачуна  за сукцесивну испоруку.  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
Наручилац ће, сходно чл. 106. Закона, одбити понуду ако: 

 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
3) је понуђени рок важења понуде краћи од рока дефинисаног у конкурсној документацији; 

4) понуђач не понуди или ако мења елементе који су садржани обрасцима или их различито 
искаже у обрасцу понуде и моделу уговора; 

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

10. Валута 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 цена без пореза на додату вредност. 

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке са испоруком. 
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. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима.  
 

11. Средства обезбеђења испуњења обавеза понуђача 
 

За конкретну набавку нису потребна никаква средства обезбеђења. 
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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. 

У случају да документација предметне набавке садржи поверљиве податке које наручилац, 
односно понуђач ставља на располагање, лице које је примило податке одређене као поверљиве 
дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости. 

Као поверљива третираће се документа која у десном горњем углу, великим словима имају 
исписано «ПОВЕРЉИВО». 
 

13. Начин преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених 
делова 

 
Напомена: Ако техничку документацију и планове, односно поједине њене делове, због обима и 

техничких разлога није могуће објавити, наручилац ће у складу са чл. 9. ст. 1. тач. 13) Правилника 
о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова, прецизирати начин преузимања техничке документације и 
планова. 

 
14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

 
Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, 

електронске поште или факсом.  
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 5 дана пре 

истека рока за подношење понуде. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:  
«Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,     

ЈНМВ 18/2016, електронском поштом на: vodovodza@ptt.rs или поштом на адресу: ЈKП«ВОДОВОД» 
Зајечар, Бул. Др Зорана Ђинђића 5. 

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. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 

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

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона 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 право наручиоца на 

контролу код понуђача односно његовог подизвођача  
 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача 
(члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 

понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 
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16. Кoришћeњe пaтeнaтa и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe 
свojинe трeћих лицa  

 
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: 
vodovodza@ptt.rs  факсом на број 019/422 859 или препорученом пошиљком са повратницом на 
адресу наручиоца. 
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.  

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; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести редни 
број јавне набавкe;.  

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

извршена уплата таксе;  
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(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 

1, или  
 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који 
имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи 
за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 

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

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 

други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим 
прописом. 

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

 

 


