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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

 
СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ 

(ознака из Општег речника набавки: 18100000-радна одећа, специјална радна одећа и прибор, 
18830000 заштитна обућа, 18141000 - радне рукавице, 18142000 - штитници за лице, 1813000 - 
заштитна опрема), обликована у четири партије и то: 
Партија 1: лична заштитна опрема за заштиту: слуха, очију, пада са висине, главе, лица и дела 
лица, као и одећа уочљива са велике удаљености и прибор,  опрема за пружање прве помоћи, 
Партија 2: лична заштитна одећа, 
Партија 3: лична заштитна опрема за ноге и стопала и лична заштитна опрема за заштиту од 
клизања и 
Партија 4: лична заштитна опрема за шаке и руке. 
 

ЈНМВ бр.11/14   
 

Наручилац  је примио низ питања и захтева за појашњење конкурсне документације за јавну 
набавку бр. 11/2014 –  СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ (ознака из Општег речника 
набавки: 18100000-радна одећа, специјална радна одећа и прибор, 18830000 заштитна обућа, 
18141000 - радне рукавице, 18142000 - штитници за лице, 1813000 - заштитна опрема), 
обликована у четири партије и то: 
Партија 1: лична заштитна опрема за заштиту: слуха, очију, пада са висине, главе, лица и дела 
лица, као и одећа уочљива са велике удаљености и прибор,  опрема за пружање прве помоћи, 
Партија 2: лична заштитна одећа, 
Партија 3: лична заштитна опрема за ноге и стопала и лична заштитна опрема за заштиту од 
клизања и 
Партија 4: лична заштитна опрема за шаке и руке. 
Сагледавајући  питања и дате одговоре, Комисија за предметну  јавну набавку је донела Одлуку 
о измени конкурсне документације и продужењу рока за подношење понуда.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

децембар 2014. године 
 

       

Јавно Комунално Предузеће 
„ ГРЕЈАЊЕ“ 

Цара Душана 7 
Панчево 

Тел: 013/319-241, фаx: 013/351-270  
grejanje@panet.rs 

www.grejanje-pancevo.co.rs 
Датум: 06.12.2014. год. 
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Измена конкурсне документације врши се у делу „Техничке 
спецификације“ – за све 4 партије. 
Истовремено се продужава рок за достављање понуда.  
Отварање понуда за ЈНМВ 11/2014 –  СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЛИЧНЕ 
ЗАШТИТЕ (ознака из Општег речника набавки: 18100000-радна одећа, 
специјална радна одећа и прибор, 18830000 заштитна обућа, 18141000 - радне 
рукавице, 18142000 - штитници за лице, 1813000 - заштитна опрема), 
обликована у четири партије и то: 
Партија 1: лична заштитна опрема за заштиту: слуха, очију, пада са висине, 
главе, лица и дела лица, као и одећа уочљива са велике удаљености и прибор,  
опрема за пружање прве помоћи, 
Партија 2: лична заштитна одећа, 
Партија 3: лична заштитна опрема за ноге и стопала и лична заштитна опрема 
за заштиту од клизања и 
Партија 4: лична заштитна опрема за шаке и руке. 
 
ће се обавити 15.12.2014. године у 12:15 часова. 
 
УЗОРЦИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ЗА ТРАЖЕНЕ ПОЗИЦИЈЕ А АТЕСТИ ЗА СВУ 
ПОНУЂЕНУ ОПРЕМУ (У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ О ЛЗО). 
 
Наручилац даје комплетно нове образце које понуда треба да садржи. 
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ПАРТИЈА 1  
 
 

ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ: СЛУХА, ОЧИЈУ, ПАДА СА ВИСИНЕ, ГЛАВЕ, 
ЛИЦА И ДЕЛА ЛИЦА, КАО И ОДЕЋА УОЧЉИВА СА ВЕЛИКЕ УДАЉЕНОСТИ И ПРИБОР,  

ОПРЕМА ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ 
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара (сукцесивно)  - 
ЈНМВ 11/14, Партија 1 - лична заштитна опрема за заштиту: слуха, очију, пада са висине, 
главе, лица и дела лица, као и одећа уочљива са велике удаљености и прибор,  опрема 
за пружање прве помоћи. 

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  
Адреса понуђача:  
Матични број понуђача:  
Порески идентификац. 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  
 
 
2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ -  ЈНМВ 11/14, Партија 1 - лична заштитна опрема за 
заштиту: слуха, очију, пада са висине, главе, лица и дела лица, као и одећа уочљива са 
велике удаљености и прибор,  опрема за пружање прве помоћи. 
Укупна цена без ПДВ-а   
ПДВ  
Укупна цена са ПДВ-ом  
рок испоруке добара и место испоруке  Рок испоруке добара је 15 дана од позива 

Наручиоца, сукцесивно током трајања уговора 
Место испоруке: На адресу Наручиоца.Сваку 
испоруку прате одговарајући атести. 

Рок и начин плаћања Плаћање се врши на текући рачун понуђача. Рок 
плаћања је 30 дана од дана пријема рачуна, а  на 
основу документа којим је потврђена испорука 
добара (сукцесивно).  

Рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуда 
 
              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. 
 
 
3) 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 
 
 

Датум                         Понуђач 
________________________                            М. П.                    ______________________ 
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4) 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. 
 
5) 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. 
 
                 Датум                         Понуђач     
________________________                            М. П.                    _____________________ 
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VI  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ  1 - 

ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ: СЛУХА, ОЧИЈУ, ПАДА СА ВИСИНЕ, ГЛАВЕ, 
ЛИЦА И ДЕЛА ЛИЦА, КАО И ОДЕЋА УОЧЉИВА СА ВЕЛИКЕ УДАЉЕНОСТИ И ПРИБОР,  

ОПРЕМА ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ 

RED.  
BR. 

NAZIV I OPIS TRAŽENE ROBE  
JED.  

MERE 
 KOL. 

Јed.cena 
bez 

PDV-a 

Ukupna 
cena bez 
PDV-a 

  LZO ZA ZAŠTITU SLUHA         

1 Slušalice zaštitne antifon kom 4    

  
STANDARD SRBS EN 352-1:2008 za zaštitu od buke do 75dB sa ve-likim 
penastim ABS naušnicama i podesivom trakom preko glave za rad u 
toplanama   

      
 

  LZO ZA ZAŠTITU OČIJU         

2 Naočare zaštitne od letećih čestica   kom 10    

  
STANDARD SRBS EN 166: 2008 zaštita  pri brušenju, obradi metala i dr. 
lagane, Ф 50, okvir aluminijum-eloksiran  

      
 

3 Naočare zaštitne za autogeno zavarivanje  kom 10    

  
STANDARD SRBS EN 166: 2008, 169:2008 zavarivačke, lagane, na 
preklop, eloksirane sa tamnim staklima DIN 6 Ф 50-55, prozirno staklo Ф 

50-55,  (potreban okvir koji se šrafi za umetanje stakala sa dioptriom) 
      

 

4 Naočare zaštitne za zaštitu od raspršavanja   kom 10    

  
za rad u hemijskoj laboratoriji i pri pretakanju baza i keselina, sa acetatnim 
staklima koja imaju oznaku  SRBS EN 166 1B. 3.4.9. 

      
 

5 Naočare zaštitne A-stil kom 10    

  
Zaštitne naočare, podesive  ručice po dužini, polikarbonska stakla, bočna 
zaštita, zaštita od čvrstih letećih čestica, prozine-bistre  

      
 

6 Staklo prozirno  ( Ф 50 prozirno ) kom 100    

  za naočare ( obavezno staklo, a ne plastika )         

7 Staklo zatamnjeno ( Ф 50 DIN 6 ) kom 100    

  za naočare ( obavezno staklo, a ne plastika  )         

8 Staklo zatamnjeno ( Ф 55 DIN 6 ) kom 20    

  za naočare ( obavezno staklo, a ne plastika  )         

  LZO ZA ZAŠTITU OD PADA S VISINE         

9 Opasač zaštitni za zaštitu od pada sa visine  kom 1    

  

STANDARD SRBS EN 361:2007, 358:2007 opremnjen prihvatnim užetom 
za privezivanje - rad na visini preko 3m (sa monterskim pojasom i 
uprtačima, kačenje sa strane i na leđima), duzina uzeta do 2 m sa 
karabinom koji ima kljunasti otvor i apsorber udara 

      

 

  LZO ZA ZAŠTITU GLAVE         

10 Šlem zaštitni za glavu  kom 5    

  

STANDARD SRBS EN 397:2014 boja: crvena , za izvođenje građevinskih i 
monterskih radova u rovovima-kanalima , rad u toplanama i kotlarnicama 
za rad na visini , sa mogućnošću postavljanja podesivog steznika sa 
podbratkom  

      

 

11 Steznik za zaštitni šlem  kom 5    

  
elastični podesivi steznik sa podbratkom za sprečavanje padanja šlema sa 
glave  

      
 

12 Kapa-kačket kom 10    

  
kačket sa tvrdim širitom, šestopanelni i podesivom metalnom kopčom, 
sastav: 100% brušeni pamuk, boja u kombinaciji sa radnim odelom 
univerzalne veličine 

      
 

13 Kapa-kačket za zimu  kom 30    
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kačket sa tvrdim širitom, šestopanelni, termoizolovan i zaštitom za uši, sa 
podešavanjem obima, sastav: 65% poliester, 35% pamuk, boja u 
kombinaciji sa radnim odelom univerzalne veličine 

      
 

  LZO ZA ZAŠTITU LICA ILI DELA LICA        

14 Maska naglavna kožna za zavarivanje kom 1    

  Namena: za skučene prostore u kojima se vrši zavarivanje        

15 Maska naglavna plastificirana za zavarivanje kom 2    

  

STANDARD SRPS EN 175:2010 od tvrdog PVC-a, visoko otporna na udar, 
obim naglavnog dela podesiv pomoću zupčastog remena,sa znojnicom, da 
ima zaštitno providno staklo i staklo od polikarbonata sa zelenim filterom na 
preklop (dimenzije 108mm x 51mm) 

      

 

16 Staklo prozirno ( 108 x 51 mm ) kom 100    

  za naglavnu masku, ( obavezno staklo)        

17 Staklo zatamnjeno (108 x 51 mm DIN 11) kom 15    

  za naglavnu masku, ( obavezno staklo )        

18 Staklo zatamnjeno (108 x 51 mm DIN 12) kom 5    

  za naglavnu masku, ( obavezno staklo )        

19 Staklo zatamnjeno (108 x 51 mm DIN 13) kom 3    

  za naglavnu masku, ( obavezno staklo )        

  LZO ZA DISANJE        

20 Maska kofil sa ventilom i aktivnim ugljenikom kom 100    

  
STANDARD SRPS EN 149:2013 Opis:FFP2  Namena: za zaštitu od fine 
netoksične prašine, tečni aerosoli i neprijatni mirisi uključujući azbest i 
nukleoide. Veličina čestica manja od 2 mikrometra  

      

 

21 Polumaska -respirator sa zamenjivim filterima kom 1    

  
STANDARD SRPS EN 140:2008 Opis: sa zamenjivim filterima, za čestice 
manje od 2 mikrometra 

      
 

22 Filter za za polumasku-respirator kom 1    

  
STANDARD SRPS EN 143:2007 FITER: ABEK1+P3 Namena: 
kombinovani filter sa predfilterom za veoma sitnu i toksičnu prašinu   

      
 

23 Puna maska-gasna sa jednim izmenjivim filterom kom 1    

  
STANDARD SRPS EN 136:2008 
Opis: Panorama Olimpus za celo lice 

      
 

24 Filter za punu masku-gasnu kom 1    

  
STANDARD SRPS EN 143:2007 FITER: ABEK2P3 Opis:Panorama Olim-
pus; Namena: kombinovani filter sa predfilterom za veoma sitnu i toksičnu 
prašinu   

      
 

  ODEĆA UOČLJIVA SA VELIKE UDALJENOSTI I PRIBOR        

25 Prsluk fluo kom 50    

  
sa reflektujućim trakama, sa čičak trakom; namena: radovi na saobraćaj-
nom putu (postavljanje instalacija), boja: žuta ili narandžasta 

      
 

  OPREMA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI         

26 Zidna apoteka  kom 1    

  bela metalna kutija sa oznakom crvenog krsta i duplikatom ključeva        

27 Sadržaj za zidnu apoteku kom 1    

  potreban sadrzaj (punjenje) do 20 ljudi         

Укупно без ПДВ-а:  

ПДВ:  

Укупно са ПДВ-ом:  
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Критеријум је «најнижа понуђена цена» уз прописане једнаке следеће услове: 
 

Рок за испоруку добара је 15 дана од позива Наручиоца,  
сукцесивно током трајања уговора. Сваку испоруку прате одговарајући атести. 
                                                                                                                 Потврдите са „да“                                                          
Место испоруке: На адресу Наручиоца.                                                           у колони десно                                                                                    

 

Начин и рок плаћања: плаћање се врши   на рачун понуђача у року од 30 дана од дана 
пријема рачуна понуђача, а на основу документа којим се потврђује испорука добара.    
                                                                                                                           Потврдите са „да“      
                                                                                                                               у колони десно 
                                                                                                                   

 

 
 
 

Место:     Потпис овшаћеног лица: 

Датум: 
  

М.П.    
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VII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПАРТИЈУ 1. 

Обавезни услови за учешће у поступку 
јавне набавке одређени чланом 75. ЗЈН 

Доказивање  испуњености услова за учешће сагласно 
члану 77. ЗЈН  

1. 

Да је регистрован код надлежног 
органа,односно да је уписан у 
оговарајући регистар (Члан 75.став 1. 
тачка 1.Закона о јавним набавкама) 

Доказ: 
За правно лице као понуђача: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистра, односно изводи из 
регистра надлежног Привредног суда 
За предузетника као понуђача: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре односно извод из 
одговарајућег регистра 

2. 

Да понуђач 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 против 
примања и давања мита и кривично 
дело превара (Члан 75.став 1.тачка 2. 
Закона о јавним 
набавкама) 

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; 2) Извод из казнене евиденције 
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда 
у Београду, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за неко од кривичних дела организованог 
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
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). 
Доказ не сме бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

3. 

Да му није изречена мера забране 
обављења делатности, која је на снази 
у време обављивања односно слања 
позива за подношење понуда (Члан 
75.став 1.тачка 3. Закона о јавним 
набавкама) 

Доказ: 
Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да 
му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа 
није регистровано, да му је као привредном друштву 
изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуда; 
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа 
није регистровано, да му је као привредном субјекту 
изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуда 
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања одређених послова.  
Доказ не сме бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 
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4. 

Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописимаРепублике Србије 
или стране државе када има седиште 
на њеној територији (Члан 75.став 1. 
тачка 4. Закона о јавним набавкама) 

Доказ: 
Уверења (потврде) Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основну изворних локалних прихода: 
1.Потврде Пореске управе Републике Србије и 
2.Потврде Пореске управе јединице локалне 
самоуправе  или  
3. потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
Доказ не сме бити старији од два месеца пре 
отварања понуда,  

Додатни услови за учешће у поступку 
јавне набавке одређени чланом 76. ЗЈН 

Доказивање  испуњености услова за учешће сагласно 
члану 77. ЗЈН  

5. 

Финансијски капацитет – да је  
имао укупне приходе  за три 
године (2011, 2012 и 2013.) у 
висини од најмање 260.000 динара 

Извештај о бонитету за јавне набавке, који издаје АПР за 
2011, 2012 и 2013. годину 

6. 

Да располаже неопходним 
пословним капацитетом (да је у 
предходне 3 године- 2011,2012 и 
2013. - имао укупне приходе од 
испоруке која су предмет ове јавне 
набавке  у висини  у висини од 
најмање 180.000  дин.) 

Листа референци и потврде за испоручена добра које су 
предмет јавне набавке у предходне 3 године- 2011, 2012 и 
2013  

 
ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОНУЂАЧ 
НЕ МОРА ДОСТАВЉАТИ ВЕЋ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН МОЖЕ ДА 
ДОКАЖЕ ПОТПИСИВАЊЕМ  ПИСМЕНЕ ИЗЈАВЕ КОЈА СЛЕДИ. 
 
_______________________ 
(пословно име понуђача) 
 
_______________________ 
(седиште) 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу 
 

ИЗЈАВУ 
Којом изјављујем, под пуном материјалном и кривичном и одговорношћу, да испуњавамо 
услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 
124/2012). 
    

Место и датум:  Потпис овлашћеног лица 
понуђача: 

 М.П.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Измена конкурсне документације у отвореном поступку за ЈН бр.11/2014       11/56 
  

 

_________________________ 
(пословно име подизвођача) 
 
_______________________ 
(седиште) 
 
     
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

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

И З Ј А В У 
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у 
поступку јавне набавке мале вредности услуга – ЈНМВ 11/14 ПАРТИЈА 1- лична заштитна 
опрема за заштиту: слуха, очију, пада са висине, главе, лица и дела лица, као и одећа 
уочљива са велике удаљености и прибор,  опрема за пружање прве помоћи,   испуњава 
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; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 
на њеној територији). 

 
Место:________________                                                            Овлашћено лице подизвођача: 
 
Датум:________________                         М.П.                                _____________________                                                        
 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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                                                                                                 VIII МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1 

                                                                             
Цара Душана 7 
26000 Панчево 
Матични број: 08488754 
ПИБ: 101050607 
E-mail: grejanje@panet.rs 
www.grejanje-pancevo.co.rs 
Тел:(013) 315-400,319-241; 
Факс: 013 351-270 
Број: 6/  
Панчево,           .2014. година     

 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ:  
СЛУХА, ОЧИЈУ, ПАДА СА ВИСИНЕ, ГЛАВЕ, ЛИЦА И ДЕЛА ЛИЦА, КАО И ОДЕЋЕ УОЧЉИВЕ 

СА ВЕЛИКЕ УДАЉЕНОСТИ И ПРИБОР И ОПРЕМЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ 
 

Закључен између: 
Наручиоца  ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ 26000 ПАНЧЕВО, улица Цара Душана број 7,ПИБ: 101050607,  
матични број: 08488754, број рачуна: 160-10373-94, назив банке: BANCA INTESA, телефон: 
013/315-400; телефакс: 013/351-270, кога заступа Миодраг Лазић, дипло-мирани економиста (у 
даљем тексту: Купац) 
и 
_________________________________________________ са седиштем у___________________ 
 
 адреса______________________________, ПИБ:_____________матични број:______________ 

број рачуна:____________________________ назив банке:______________________________, 

телефон:_______________телефакс:_______________ E-mail:___________________________ 

кога заступа______________________________________________(у даљем тексту: Продавац). 

Основ уговора: ЈНМВ број: 11/14 - Партија 1 
Број и датум одлуке о додели уговора:______________________________ 
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од_______________________ 
 
 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је куповина личне заштитне опреме за заштиту: слуха, очију, пада са 
висине, главе, лица и дела лица, као и одећа уочљива са велике удаљености и прибор,  
опреме за пружање прве помоћи, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности  
бр. 11/14 – Партија 1 , а у свему у складу са спецификацијом добара из конкурсне 
документације Купца, као понудом Продавца, које су саставни део овог Уговора. 

 
 

Члан 2. 
Укупна уговорена вредност набавке добара -  лична заштитна опрема за заштиту: 

слуха, очију, пада са висине, главе, лица и дела лица, као и одећа уочљива са велике 
удаљености и прибор,  опрема за пружање прве помоћи,,  из чл. 1 овог Уговора, за период  
важења овог Уговора је ______________динара, без урачунатог  ПДВ-а, ПДВ у износу од 
_____________ динара, а са урачунатим ПДВ-ом је _______________ динара.  

  Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати, осим на основу обостране писмене 
сагласности за индекс  потрошачких цена.  
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Члан 3. 
 Продавац се обавезује да испоручује добра у року од 15 дана од позива Купца, 
сукцесивно током трајања уговора. Испорука добара  ће се вршити на адресу Купца. Сваку 
испоруку прате одговарајући атести. 
   

Члан 4. 
Купац  се обавезује да плаћање врши на рачун Продавца у року од 30 дана од дана 

пријема рачуна Продавца, а  на основу документа којим се потврђује да су добра испоручена. 

  Члан 5. 
Уговорне стране имају право да једнострано писмено раскину Уговор са отказним роком 

од 30 дана. Раскид Уговора не ослобађа ниједну уговорну страну од испуњења свих уговором  
прихваћених обавеза до дана раскида Уговора. 

                                                                  Члан 6. 

Уговор се закључује на одређено време, на период од 12 месеци, почев од дана 
потписивања Уговора. 

                                                                  Члан 7. 

Уговорне стране су сагласне да се за праћење реализације овог Уговора од стране 
наручиоца задужује руководилац Служба набавке и маркетинга и лице за безбедност и 
здравље на раду.  

                                                                  Члан 8. 
Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену 

другој уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 

                                                                   Члан 9. 

На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. Евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог 
Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, 
а ако то не буде могуће, пристају на надлежност стварно надлежног суда у Панчеву.  

                                                                   Члан 10. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 
задржава по 2 (два) примерка за своје потребе. 

 

ПРОДАВАЦ                                 
  

 

 
             КУПАЦ 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

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

јавне набавке мале вредности – сукцесивна набавка добара - бр. 11/14 – Партија 1  -  лична 
заштитна опрема за заштиту: слуха, очију, пада са висине, главе, лица и дела лица, као и 
одећа уочљива са велике удаљености и прибор,  опрема за пружање прве помоћи, након 
спроведеног поступка јавне набавке мале вредности  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 закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 
члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 
 
 

Понуђач:________________________ 
 
Седиште:________________________ 

 
 
 

 
ИЗЈАВА 

 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке добара - бр. 11/14 – Партија 1  -  лична заштитна опрема за заштиту: слуха, 
очију, пада са висине, главе, лица и дела лица, као и одећа уочљива са велике 
удаљености и прибор,  опрема за пружање прве помоћи - поднео поштујући  све обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине   

 
 

 
 

 
 

    
Место и датум:  М.П.  Потпис овлашћеног лица 
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач________________________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за 
сукцесивну набавку добара - бр. 11/14 – Партија 1  -  лична заштитна опрема за заштиту: 
слуха, очију, пада са висине, главе, лица и дела лица, као и одећа уочљива са велике 
удаљености и прибор,  опрема за пружање прве помоћи, 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 овлашћеног  лица 
понуђача 
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ПАРТИЈА 2  
 

ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОДЕЋА 
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V  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара (сукцесивно)  - 
ЈНМВ 11/14, Партија 2 - лична заштитна одећа. 

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  
Адреса понуђача:  
Матични број понуђача:  
Порески идентификац. 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  
 
 
2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ -  ЈНМВ 11/14, Партија 2 - лична заштитна одећа 
Укупна цена без ПДВ-а   
ПДВ  
Укупна цена са ПДВ-ом  
рок испоруке добара и место испоруке  Рок испоруке добара је 15 дана од позива 

Наручиоца, сукцесивно током трајања уговора 
Место испоруке: На адресу Наручиоца. Сваку 
испоруку прате одговарајући атести. 

Рок и начин плаћања Плаћање се врши на текући рачун понуђача. Рок 
плаћања је 30 дана од дана пријема рачуна, а  на 
основу документа којим је потврђена испорука 
добара (сукцесивно).  

Рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуда 
 
На отварање понуда обавезно је донети узорке за позицију 12 - Блуза радна за зиму (у 
комплету са панталонама) и позицију 13 - Панталоне радне са трегерима за зиму  
(у комплету са радном блузом) 
             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. 
 
 
3) 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 
 
 

Датум                         Понуђач 
________________________                            М. П.                    ______________________ 
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4) 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. 
 
5) 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. 
 
                 Датум                         Понуђач     
________________________                            М. П.                    _____________________ 
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VI  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ  2- 
ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОДЕЋА 

 

RED.  
BR. 

NAZIV I OPIS TRAŽENE ROBE  
JED.  

MERE 
 

KOL. 

Јed.cena 
bez 

PDV-a 

Ukupna 
cena 
bez 

PDV-a 

1 Kecelja zaštitna za zavarivača  par 4   

  
STANDARD SRPS EN 340:2007; opis: kožna; namena: za zaštitu prilikom 
zavarivanja 

    
  

2 Kecelja zaštitna za hemičara  kom 1   

  
STANDARD SRPS EN 340:2007 i SRPS EN 14605:2011; namena: za zaštitu od 
prskanja prilikom pretakanja pogonskih hemikalija otporna na rastvore baza i 
kiselina, standardnih dimenzija 115cmx90cm (malo duže ili kraće)   

    
  

3 Kabanica PVC  kom 10   

  
STANDARD SRPS EN 340:2007; opis:nepromočiva sa štepanim i varenim 
šavovima; namena: za zaštitu pri radu na otvorenom prostoru (građevinari, 
monteri) 

    
  

4 Radno odelo PVC kom 10   

  
STANDARD SRPS EN 340:2007; opis: nepromočivo sa štepanim i varenim 
šavovima, iz dva dela (bluza i pantalone), namena: za zaštitu pri radu u 
zatvorenom zaprljanom prostoru (građevinari, monteri) 

    
  

5 Mantil muški kom 1   

  
STANDARD SRPS EN 340:2007; namena: za rad u pogonskoj hemijskoj 
laboratoriji, muški: pamuk 100% beli , dugi rukav  

    
  

6 Mantil ženski kom 1   

  
STANDARD SRPS EN 340:2007; namena: za rad u pogonskoj hemijskoj 
laboratoriji, ženski: pamuk 100% beli, dugi rukav  

    
  

7 Bluza radna za letnji period ( u kompletu sa pantalonama )  kom 5   

  

STANDARD SRPS EN 340:2007; teget boje i slično sa reflektujućim 
detaljima za povećenu vidljivost 100% pamuk 275g/m2 ; bliži opis: 
zatvaranje rajsferšlusom sa preklopom. Sa više praktičnih džepova. Kosi džepovi 
sa strane.LOGO preduzeća u dve boje (narandžasta i siva) na gornjoj levoj strani 
radne bluze. Potrebne veličine od 50 do 64. Potrebne dve vanstandardne veličine 
zbog većeg obima struka (150cm obim struka)  

    

  

8 
Pantalone radne sa tregerima za letnji period  
(u kompletu sa radnom bluzom) 

kom 60 
  

  

STANDARD SRPS EN 340:2007; teget boje i slično sa reflektujućim 
detaljima za povećenu vidljivost 100% pamuk 275g/m2; bliži opis: 
mogućnost umetanja štitnika za kolena. Kosi džepovi u predelu bokova. LOGO 
preduzeća u dve boje (narandžasta i svetlo siva) na prsnom džepu pantalona sa 
preklopom. Džep sa preklopom na nogavicama pantalona. Potrebne veličine od 
50 do 64. Potrebne dve  vanstandardne veličine zbog specifičnih dimenzija (veći 
obim struka 150cm) 

    

  

9 
Pantalone radne bez tregera za letnji period  
(u kompletu sa radnom bluzom) 

  60 
  

  

STANDARD SRPS EN 340:2007; teget boje i slično sa reflektujućim 
detaljima za povećenu vidljivost 100% pamuk 275g/m2; bliži opis: 
mogućnost umetanja štitnika za kolena. Kosi džepovi u predelu bokova. LOGO 
preduzeća u dve boje (narandžasta i svetlo siva) na džepu sa preklopom na 
nogavicama pantalona. Potrebne veličine od 50 do 64. Potrebne dve  
vanstandardne veličine zbog specifičnih dimenzija (veći obim struka 150cm) 

    

  

10 Majice-okrugli izrez kom 140   

  
STANDARD SRPS EN 340:2007; u kombinaciji sa radnim odelom, pamuk 100%, 
155g/m3, okrugli izrez.  LOGO preduzeća u dve boje (narandžasta i siva) na 
gornjoj levoj strani majice. Veličine: S, M, L, XL, XXL, XXXL 
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11 Majice-sa kragnom kom 100   

  
STANDARD SRPS EN 340:2007; pamuk 100%, sa kragnom, LOGO preduzeća u 
dve boje (narandžasta i siva) na gornjoj levoj strani majice. Veličine S, M, L, XL, 
XXL, XXXL 

    
  

12 Bluza radna za zimu ( u kompletu sa pantalonama )  kom 60   

  

STANDARD SRPS EN 340:2007; teget boje i slično sa reflektujućim 
detaljima za povećenu vidljivost 100% pamuk 275g/m2; bliži opis: 
sa mogućnošću korišćenja posebno štepanog uloška od koflina,  zatvaranje 
rajsferšlusom sa preklopom. Sa više praktičnih džepova. Kosi džepovi sa strane. 
LOGO preduzeća u dve boje (narandžasta i siva) na gornjoj levoj strani radne 
bluze. Potrebne veličine od 50 do 64. Potrebne dve vanstandardne veličine zbog 
većeg obima struka (150cm obim struka) 

    

  

13 
Pantalone radne sa tregerima za zimu  
(u kompletu sa radnom bluzom) 

kom 50 
  

  

STANDARD SRPS EN 340:2007; teget boje i slično sa reflektujućim 
detaljima za povećenu vidljivost 100% pamuk 275g/m2; bliži opis: 
sa mogućnošću korišćenja posebno štepanog uloška od koflina,  mogućnost 
umetanja štitnika za kolena. Kosi džepovi u predelu bokova. LOGO preduzeća u 
dve boje (narandžasta i svetlo siva) na prsnom džepu pantalona sa preklopom. 
Džep sa preklopom na nogavicama pantalona. Potrebne veličine od 50 do 64. 
Potrebne dve  vanstandardne veličine zbog specifičnih dimenzija (veći obim 
struka 150cm) 

    

  

14 Kombinezon radni za zimu kom 10   

  

STANDARD SRPS EN 340:2007; teget boje sa reflektujućim detaljima  za 
povećenu vidljivost 100% pamuk 275g/m2; bliži opis: sa  mogućnošću 
korišćenja posebno štepanog uloška od vatelina, mogućnost umetanja 
štitnika za kolena , džepovi sa prednje strane i  na nogavici pantalona, kosi 
džepovi u predelu bokova. LOGO-preduzeća u dve boje (narandžasta i svetlo 
siva)  u predelu grudi. Specifikacija veličina od 50 do 62. 

    

  

15 Uložak za zimsko radno odelo-pilot (bluza i pantalone) kom 60   

  
opis: obostrano štepani uložak-postava od vatelina (koflin 150g), sa elastičnim 
manžetnama, bluza na zip i pantalone sa učkurom i zipom. Koristi se uz radno 
odelo 

    
  

16 Uložak podkombinezom za zimski kombinezon kom 10   

  
opis: obostrano štepani uložak-postava od vatelina (koflin 150g), sa elastičnim 
manžetnama, dvosmerni zip. Koristi se uz radni kombinezon 

    
  

17 Jakna  kom 2   

  

STANDARD SRPS EN 340:2007; 100% poliester/PU, postava 10% polieasterski 
flis ; zimskа, vodonepropusna, termoizalociona jakna sa uloškom koji se može 
nositi kao zasebna jakna, paropropusna, postavljena sa uloškom koji se može 
nositi kao zasebna jakna, dužine do bokova, rukavi na skidanje tako da se može 
nositi kao prsluk.Kapuljača se pakuje u kragnu. LOGO preduzeća u dve boje 
(narandžasta i svetlo siva) na levoj strani u predelu grudi.  

    

  

18 Prsluk  kom 5   

  

STANDARD SRPS EN 340:2007; sastav: 100% pamuk, postavljen(koflin-vatelin), 
sa više džepova, duži u predelu leđa i fluorescentnim trakama . Zakopčavanje 
rajsferšlusom i preklopom. LOGO preduzeća u dve boje (narandžasta i svetlo 
siva) na levoj strani u predelu grudi.   

    

  

Укупно без ПДВ-а:  

ПДВ:  

Укупно са ПДВ-ом:  

 
Напомена:  Врсте и количине предметних добара из техничке спецификације дате су  оквирно, 
с тим што Наручилац задржава право одступања од истих  у складу са својим потребама. 
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На отварање понуда обавезно је донети узорке за позицију 12 - Блуза радна за зиму (у 
комплету са панталонама) и позицију 13 - Панталоне радне са трегерима за зиму  
(у комплету са радном блузом) 
 
 
 
 
Критеријум је «најнижа понуђена цена» уз прописане једнаке следеће услове: 
 

Рок за испоруку добара је 15 дана од позива Наручиоца,  
сукцесивно током трајања уговора. Сваку испоруку прате одговарајући атести.                                                             
                                                                                                                  Потврдите са „да“                                                          
Место испоруке: На адресу Наручиоца.                                                           у колони десно                                                                                    

 

Начин и рок плаћања: плаћање се врши   на рачун понуђача у року од 30 дана од дана 
пријема рачуна понуђача, а на основу документа којим се потврђује испорука добара.    
                                                                                                                           Потврдите са „да“      
                                                                                                                               у колони десно 
                                                                                                                   

 

 
 
 
Место: 

     
 
 

Потпис овшаћеног лица: 

Датум: 
  М.П.    
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VII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ЗА ПАРТИЈУ 2. 

Обавезни услови за учешће у поступку 
јавне набавке одређени чланом 75. ЗЈН 

Доказивање  испуњености услова за учешће сагласно 
члану 77. ЗЈН  

1. 

Да је регистрован код надлежног 
органа,односно да је уписан у 
оговарајући регистар (Члан 75.став 1. 
тачка 1.Закона о јавним набавкама) 

Доказ: 
За правно лице као понуђача: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистра, односно изводи из 
регистра надлежног Привредног суда 
За предузетника као понуђача: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре односно извод из 
одговарајућег регистра 

2. 

Да понуђач 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 против 
примања и давања мита и кривично 
дело превара (Члан 75.став 1.тачка 2. 
Закона о јавним 
набавкама) 

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; 2) Извод из казнене евиденције 
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда 
у Београду, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за неко од кривичних дела организованог 
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
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). 
Доказ не сме бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

3. 

Да му није изречена мера забране 
обављења делатности, која је на снази 
у време обављивања односно слања 
позива за подношење понуда (Члан 
75.став 1.тачка 3. Закона о јавним 
набавкама) 

Доказ: 
Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да 
му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа 
није регистровано, да му је као привредном друштву 
изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуда; 
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа 
није регистровано, да му је као привредном субјекту 
изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуда 
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања одређених послова.  



Измена конкурсне документације у отвореном поступку за ЈН бр.11/2014       24/56 
  

 

Доказ не сме бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

4. 

Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописимаРепублике Србије 
или стране државе када има седиште 
на њеној територији (Члан 75.став 1. 
тачка 4. Закона о јавним набавкама) 

Доказ: 
Уверења (потврде) Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основну изворних локалних прихода: 
1.Потврде Пореске управе Републике Србије и 
2.Потврде Пореске управе јединице локалне 
самоуправе  или  
3. потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
Доказ не сме бити старији од два месеца пре 
отварања понуда,  

Додатни услови за учешће у поступку 
јавне набавке одређени чланом 76. ЗЈН 

Доказивање  испуњености услова за учешће сагласно 
члану 77. ЗЈН  

5. 

Финансијски капацитет – да је  
имао укупне приходе  за три 
године (2011, 2012 и 2013.) у 
висини од најмање 3.000.000 дин. 

Извештај о бонитету за јавне набавке, који издаје АПР за 
2011, 2012 и 2013. годину 

6. 

Да располаже неопходним 
пословним капацитетом (да је у 
предходне 3 године- 2011,2012 и 
2013. - имао укупне приходе од 
испоруке која су предмет ове јавне 
набавке  у висини  у висини од 
најмање 2.000.000  дин.) 

Листа референци и потврде за испоручена добра које су 
предмет јавне набавке у предходне 3 године- 2011, 2012 и 
2013  

 
ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОНУЂАЧ 
НЕ МОРА ДОСТАВЉАТИ ВЕЋ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН МОЖЕ ДА 
ДОКАЖЕ ПОТПИСИВАЊЕМ  ПИСМЕНЕ ИЗЈАВЕ КОЈА СЛЕДИ. 
 
_______________________ 
(пословно име понуђача) 
 
_______________________ 
(седиште) 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу 
 

ИЗЈАВУ 
Којом изјављујем, под пуном материјалном и кривичном и одговорношћу, да испуњавамо 
услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 
124/2012). 
    

Место и датум:  Потпис овлашћеног лица 
понуђача: 

 М.П.  
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_________________________ 
(пословно име подизвођача) 
 
_______________________ 
(седиште) 
 
     
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

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

И З Ј А В У 
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у 
поступку јавне набавке мале вредности добара – ЈНМВ 11/14 ПАРТИЈА 2 - лична заштитна 
одећа, испуњава 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; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 
на њеној територији). 

 
Место:________________                                                            Овлашћено лице подизвођача: 
 
Датум:________________                         М.П.                                _____________________                                                        
 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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                                                                                      VIII МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2  

                                                                             
Цара Душана 7 
26000 Панчево 
Матични број: 08488754 
ПИБ: 101050607 
E-mail: grejanje@panet.rs 
www.grejanje-pancevo.co.rs 
Тел:(013) 315-400,319-241; 
Факс: 013 351-270 
Број: 6/  
Панчево,           .2014. година     

 
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОДЕЋЕ 

 
Закључен између: 
Наручиоца  ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ 26000 ПАНЧЕВО, улица Цара Душана број 7,ПИБ: 101050607,  
матични број: 08488754, број рачуна: 160-10373-94, назив банке: BANCA INTESA, телефон: 
013/315-400; телефакс: 013/351-270, кога заступа Миодраг Лазић, дипло-мирани економиста (у 
даљем тексту: Купац) 
И 
_______________________________________________ са седиштем у___________________ 
 
 адреса______________________________, ПИБ:_____________матични број:______________ 

број рачуна:____________________________ назив банке:______________________________, 

телефон:_______________телефакс:_______________ E-mail:___________________________ 

кога заступа______________________________________________(у даљем тексту: Продавац). 

Основ уговора: ЈНМВ број: 11/14 - Партија 2 
Број и датум одлуке о додели уговора:______________________________ 
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од_______________________ 
 
 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је куповина лична заштитна одећа, након спроведеног поступка 

јавне набавке мале вредности  бр. 11/14 – Партија 2, а у свему у складу са спецификацијом 
добара из конкурсне документације Купца, као понудом Продавца, које су саставни део овог 
Уговора. 

 
 

Члан 2. 
Укупна уговорена вредност набавке добара -  лична заштитна одећа   из чл. 1 овог 

Уговора, за период  важења овог Уговора је ______________динара, без урачунатог  ПДВ-а, 
ПДВ у износу од _____________ динара, а са урачунатим ПДВ-ом је _______________ динара.  

  Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати, осим на основу обостране писмене 
сагласности за индекс  потрошачких цена.  
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Члан 3. 
 Продавац се обавезује да испоручује добра у року од 15 дана од позива Купца, 
сукцесивно током трајања уговора. Испорука добара  ће се вршити на адресу Купца. Сваку 
испоруку прате одговарајући атести. 
   

Члан 4. 
Купац  се обавезује да плаћање врши на рачун Продавца у року од 30 дана од дана 

пријема рачуна Продавца, а  на основу документа којим се потврђује да су добра испоручена. 

  Члан 5. 
Уговорне стране имају право да једнострано писмено раскину Уговор са отказним роком 

од 30 дана. Раскид Уговора не ослобађа ниједну уговорну страну од испуњења свих уговором  
прихваћених обавеза до дана раскида Уговора. 

                                                                  Члан 6. 

Уговор се закључује на одређено време, на период од 12 месеци, почев од дана 
потписивања Уговора. 

                                                                  Члан 7. 

Уговорне стране су сагласне да се за праћење реализације овог Уговора од стране 
наручиоца задужује руководилац Служба набавке и маркетинга и лице за безбедност и 
здравље на раду.  

                                                                  Члан 8. 
Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену 

другој уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 

                                                                   Члан 9. 

На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. Евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог 
Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, 
а ако то не буде могуће, пристају на надлежност стварно надлежног суда у Панчеву.  

                                                                   Члан 10. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 
задржава по 2 (два) примерка за своје потребе. 

 

ПРОДАВАЦ                                 
  

 

 
             КУПАЦ 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Измена конкурсне документације у отвореном поступку за ЈН бр.11/2014       28/56 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке мале вредности – сукцесивна набавка добара - бр. 11/14 – Партија 2  -  лична 
заштитна одећа, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности  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 закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 
члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 
 
 

Понуђач:________________________ 
 
Седиште:________________________ 

 
 
 

 
ИЗЈАВА 

 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке добара - бр. 11/14 – Партија 2  - лична заштитна одећа - поднео поштујући  све 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине   
 
 

 
 

 
 

    
Место и датум:  М.П.  Потпис овлашћеног лица 
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач________________________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за 
сукцесивну набавку добара - бр. 11/14 – Партија 2  - лична заштитна одећа,  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 овлашћеног  лица 

понуђача 
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ПАРТИЈА  3 
 
 

ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА НОГЕ И СТОПАЛА И ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА  
ЗА ЗАШТИТУ ОД КЛИЗАЊА 
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара (сукцесивно)  - 
ЈНМВ 11/14, Партија 3 - лична заштитна опрема за ноге и стопала и лична заштитна 
опрема за заштиту од клизања. 

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  
Адреса понуђача:  
Матични број понуђача:  
Порески идентификац. 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  
 
2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ -  ЈНМВ 11/14, Партија 3 - лична заштитна опрема за ноге и 
стопала и лична заштитна опрема за заштиту од клизања 
Укупна цена без ПДВ-а   
ПДВ  
Укупна цена са ПДВ-ом  
рок испоруке добара и место испоруке  Рок испоруке добара је 15 дана од позива 

Наручиоца, сукцесивно током трајања уговора 
Место испоруке: На адресу Наручиоца. Сваку 
испоруку прате одговарајући атести. 

Рок и начин плаћања Плаћање се врши на текући рачун понуђача. Рок 
плаћања је 30 дана од дана пријема рачуна, а  на 
основу документа којим је потврђена испорука 
добара (сукцесивно).  

Рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуда 
 
На отварање понуда обавезно је донети узорке за позицију 3 - Ципеле дубоке 
             
  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. 
 
 
3) 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 
 
 

Датум                         Понуђач 
________________________                            М. П.                    ______________________ 
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4) 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. 
 
5) 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. 
 
                 Датум                         Понуђач     
________________________                            М. П.                    _____________________ 
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VI  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ  3 – 
ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА НОГЕ И СТОПАЛА И ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА 

ЗАШТИТУ ОД КЛИЗАЊА 

RED.  
BR. 

NAZIV I OPIS TRAŽENE ROBE  
JED.  

MERE 
 KOL. 

Јed.cena 
bez 

PDV-a 

Ukupna 
cena 
bez 

PDV-a 

1 Štitnici za kolena  kom 3    

  
za potrebe izvođenja radova pri kojima se kleči na kolenima, koji se nose 
nezavisno od odeće 

      
 

2 Cipele plitke  par 33    

  

STANDARD: EN ISO 20345:2013; zaštita S3;  bliži opis: lice: puna goveđa/nubuk 
koža, ispunjen jezik,postava: izuzetno paropropusan tekstil  i paropropusan uložak 
anatomski oblikovan, brzo oslaobađa vlagu;  đon: lagan, antistatik, apsorber 
energije u petnom delu, troslojan (PU/TPU/TPU), uljno-naftno-kiselo otporan, sa 
kompozitnom kapnom i nemetalnim listom radi veće fleksibilnosti-savitljivosti zbog 
radova u čučećem položaju, spoljašnji deo đona od termopoliuretana dvostruke 
gustine. specifikacija potrebnih brojeva od 39 do 49 

      

 

3 Cipele duboke  par 33    

  

STANDARD: EN ISO 20345:2013; zaštita S3; bliži opis: pogodne za nošenje u 
hladnim vremenskim uslovima lice: puna goveđa koža tretirana voskom radi 
povećane vodoodbojnosti, ispunjen jezik; postava: sa antibakteriskim svojstvima, 
paropropusna koja brzo apsorbuje i oslobađa vlagu; đon: troslojan (PU/TPU/TPU) 
protivklizni, uljno-naftno-kiselo otporan, sa višim stepenom otpornisti na abraziju, 
sa kompozitnom kapnom i nemetalnim listom, termoizolovan,  antistatik, apsorber 
energije u oblasti pete. Unutrašnji poliuretanski sloj mekan i fleksibilan a, spoljašnji 
termopoliuretanski sloj velike gustine otporan na abraziju i torziju. specifikacija 
potrebnih brojeva od 39 do 49 

      

 

4 Cipele plitke   par 45    

  

STANDARD: EN ISO 20345:2013;  zaštita S1; bliži opis: lice: koža u kombinaciji sa 
paropropusnim  materijalom, postava:sa antibakteriskim svojstvima, paropropusna 
đon:dvoslojan, protivklizni, uljno-naftno-kiselo otporan, sa višim stepenom 
otpornisti na abraziju, sa kompozitnom kapnom, antistatik, apsorber energije u 
oblasti pete. Unutrašnji poliuretanski sloj je mekan i flesibilan dok je spoljašnji sloj 
od tremopoliuretana velike gustine oblikovan tako da odlično prijanja uz podlogu. 
specifikacija potrebnih brojeva od 39 do 49 

      

 

5 Cipele plitke za vozača par 2    

  
lice:koža, postava sa antibakteriskim svojstvima; đon: neklizajući, gumeni, rebrasti  
specifikacija potrebnih brojeva od 39 do 49  

      
 

6 Cipele za elektrozavarivača par 1    

  
STANDARD: EN ISO 20345:2013; lice: koža; postava: sa antibakteriskim 
svojstvima; đon: dvoslojni poliuretanski đon, antistatik, neklizajući, rebrasti, savitljiv 
specifikacija potrebnih brojeva od 42  

      
 

7 Cipele plitke za dimničara par 1    

  
lice: koža, postava sa antibakteriskim svojstvima, đon: neklizajući, gumeni,rebrasti, 
lagan, za penjanje po krovu; specifikacija potrebnih brojeva od 42  

      
 

8 Čizme gumene  par 16    

  
STANDARD: SRBS EN 20345:2013; lice: PVC;  đon: neklizajući, deblja guma,  sa 
čeličnim listom protiv probijanja, dužine do ispod kolena 

      
 

9 Borosane  par 1    

  lice:pamučni keper, teget boje, đon: neklizakući; veličine 37 do 41        
10 Ribarski gumeni kombinezon sa tregerima  par 1    

  lice: PVC; đon: neklizajući, deblja guma, zaštitta od vode         
Укупно без ПДВ-а:  

ПДВ:  
Укупно са ПДВ-ом:  
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Напомена:  Врсте и количине предметних добара из техничке спецификације дате су  оквирно, 
с тим што Наручилац задржава право одступања од истих  у складу са својим потребама. 
 
На oтварање понуда обавезно је донети узорке за позицију 3 - Ципеле дубоке. 
 
Критеријум је «најнижа понуђена цена» уз прописане једнаке следеће услове: 
 

Рок за испоруку добара је 15 дана од позива Наручиоца,  
сукцесивно током трајања уговора. Сваку испоруку прате одговарајући атести.                                                                
                                                                                                                  Потврдите са „да“                                                          
Место испоруке: На адресу Наручиоца.                                                           у колони десно                                                                                    

 

Начин и рок плаћања: плаћање се врши   на рачун понуђача у року од 30 дана од дана 
пријема рачуна понуђача, а на основу документа којим се потврђује испорука добара.    
                                                                                                                           Потврдите са „да“      
                                                                                                                               у колони десно 
                                                                                                                   

 

 
 
 

Место:     Потпис овшаћеног лица: 

Датум: 
  

М.П.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Измена конкурсне документације у отвореном поступку за ЈН бр.11/2014       36/56 
  

 

 
 
 
 
VII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за ПАРТИЈУ  3: 

Обавезни услови за учешће у поступку 
јавне набавке одређени чланом 75. ЗЈН 

Доказивање  испуњености услова за учешће сагласно 
члану 77. ЗЈН  

1. 

Да је регистрован код надлежног 
органа,односно да је уписан у 
оговарајући регистар (Члан 75.став 1. 
тачка 1.Закона о јавним набавкама) 

Доказ: 
За правно лице као понуђача: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистра, односно изводи из 
регистра надлежног Привредног суда 
За предузетника као понуђача: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре односно извод из 
одговарајућег регистра 

2. 

Да понуђач 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 против 
примања и давања мита и кривично 
дело превара (Члан 75.став 1.тачка 2. 
Закона о јавним 
набавкама) 

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; 2) Извод из казнене евиденције 
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда 
у Београду, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за неко од кривичних дела организованог 
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
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). 
Доказ не сме бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

3. 

Да му није изречена мера забране 
обављења делатности, која је на снази 
у време обављивања односно слања 
позива за подношење понуда (Члан 
75.став 1.тачка 3. Закона о јавним 
набавкама) 

Доказ: 
Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да 
му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа 
није регистровано, да му је као привредном друштву 
изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуда; 
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа 
није регистровано, да му је као привредном субјекту 
изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуда 
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није 
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изречена мера забране обављања одређених послова.  
Доказ не сме бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

4. 

Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописимаРепублике Србије 
или стране државе када има седиште 
на њеној територији (Члан 75.став 1. 
тачка 4. Закона о јавним набавкама) 

Доказ: 
Уверења (потврде) Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основну изворних локалних прихода: 
1.Потврде Пореске управе Републике Србије и 
2.Потврде Пореске управе јединице локалне 
самоуправе  или  
3. потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
Доказ не сме бити старији од два месеца пре 
отварања понуда,  

Додатни услови за учешће у поступку 
јавне набавке одређени чланом 76. ЗЈН 

Доказивање  испуњености услова за учешће сагласно 
члану 77. ЗЈН  

5. 

Финансијски капацитет – да је  
имао укупне приходе  за три 
године (2011, 2012 и 2013.) у 
висини од најмање 1.500.000 дин. 

Извештај о бонитету за јавне набавке, који издаје АПР за 
2011, 2012 и 2013. годину 

6. 

Да располаже неопходним 
пословним капацитетом (да је у 
предходне 3 године- 2011,2012 и 
2013. - имао укупне приходе од 
испоруке која су предмет ове јавне 
набавке  у висини  у висини од 
најмање 1.000.000  дин.) 

Листа референци и потврде за испоручена добра које су 
предмет јавне набавке у предходне 3 године- 2011, 2012 и 
2013  

 
ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОНУЂАЧ 
НЕ МОРА ДОСТАВЉАТИ ВЕЋ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН МОЖЕ ДА 
ДОКАЖЕ ПОТПИСИВАЊЕМ  ПИСМЕНЕ ИЗЈАВЕ КОЈА СЛЕДИ. 
 
_______________________ 
(пословно име понуђача) 
 
_______________________ 
(седиште) 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу 
 

ИЗЈАВУ 
Којом изјављујем, под пуном материјалном и кривичном и одговорношћу, да испуњавамо 
услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 
124/2012). 
    

Место и датум:  
Потпис овлашћеног лица 
понуђача: 

 М.П.  
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_________________________ 
(пословно име подизвођача) 
 
_______________________ 
(седиште) 
 
     
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

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

И З Ј А В У 
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у 
поступку јавне набавке мале вредности услуга – ЈНМВ 11/14 ПАРТИЈА 3 - лична заштитна 
опрема за ноге и стопала и лична заштитна опрема за заштиту од клизања, испуњава 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; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 
на њеној територији). 

 
Место:________________                                                            Овлашћено лице подизвођача: 
 
Датум:________________                         М.П.                                _____________________                                                        
 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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                                                                                   VIII МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 3 

                                                                             
Цара Душана 7 
26000 Панчево 
Матични број: 08488754 
ПИБ: 101050607 
E-mail: grejanje@panet.rs 
www.grejanje-pancevo.co.rs 
Тел:(013) 315-400,319-241; 
Факс: 013 351-270 
Број: 6/  
Панчево,           .2014. година     

 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ ЗА НОГЕ И СТОПАЛА И ЛИЧНА 
ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ОД КЛИЗАЊА 

Закључен између: 
Наручиоца  ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ 26000 ПАНЧЕВО, улица Цара Душана број 7,ПИБ: 101050607,  
матични број: 08488754, број рачуна: 160-10373-94, назив банке: BANCA INTESA, телефон: 
013/315-400; телефакс: 013/351-270, кога заступа Миодраг Лазић, дипло-мирани економиста (у 
даљем тексту: Купац) 
и 
_________________________________________________ са седиштем у___________________ 
 
 адреса______________________________, ПИБ:_____________матични број:______________ 

број рачуна:____________________________ назив банке:______________________________, 

телефон:_______________телефакс:_______________ E-mail:___________________________ 

кога заступа______________________________________________(у даљем тексту: Продавац). 

Основ уговора: ЈНМВ број: 11/14 - Партија 3 
Број и датум одлуке о додели уговора:______________________________ 
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од_______________________ 
 
 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је куповина личне заштитне опреме за ноге и стопала и лична 
заштитна опрема за заштиту од клизања, након спроведеног поступка јавне набавке мале 
вредности  бр. 11/14 – Партија 3, а у свему у складу са спецификацијом добара из конкурсне 
документације Купца, као понудом Продавца, које су саставни део овог Уговора. 

 
Члан 2. 

Укупна уговорена вредност набавке добара - лична заштитна опрема за ноге и стопала 
и лична заштитна опрема за заштиту од клизања,  из чл. 1 овог Уговора, за период  важења 
овог Уговора је ______________динара, без урачунатог  ПДВ-а, ПДВ у износу од _____________ 
динара, а са урачунатим ПДВ-ом је _______________ динара.  

  Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати, осим на основу обостране писмене 
сагласности за индекс  потрошачких цена.  
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Члан 3. 
 Продавац се обавезује да испоручује добра у року од 15 дана од позива Купца, 
сукцесивно током трајања уговора. Испорука добара  ће се вршити на адресу Купца. Сваку 
испоруку прате одговарајући атести. 
   

Члан 4. 
Купац  се обавезује да плаћање врши на рачун Продавца у року од 30 дана од дана 

пријема рачуна Продавца, а  на основу документа којим се потврђује да су добра испоручена. 

  Члан 5. 
Уговорне стране имају право да једнострано писмено раскину Уговор са отказним роком 

од 30 дана. Раскид Уговора не ослобађа ниједну уговорну страну од испуњења свих уговором  
прихваћених обавеза до дана раскида Уговора. 

                                                                  Члан 6. 

Уговор се закључује на одређено време, на период од 12 месеци, почев од дана 
потписивања Уговора. 

                                                                  Члан 7. 

Уговорне стране су сагласне да се за праћење реализације овог Уговора од стране 
наручиоца задужује руководилац Служба набавке и маркетинга и лице за безбедност и 
здравље на раду.  

                                                                  Члан 8. 
Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену 

другој уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 

                                                                   Члан 9. 

На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. Евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог 
Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, 
а ако то не буде могуће, пристају на надлежност стварно надлежног суда у Панчеву.  

                                                                   Члан 10. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 
задржава по 2 (два) примерка за своје потребе. 

 

ПРОДАВАЦ                                 
  

 

 
             КУПАЦ 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

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

јавне набавке мале вредности – сукцесивна набавка добара - бр. 11/14 – Партија 3  - лична 
заштитна опрема за ноге и стопала и лична заштитна опрема за заштиту од клизања, 
након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности  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 закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 
члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 
 
 

Понуђач:________________________ 
 
Седиште:________________________ 

 
 
 

 
ИЗЈАВА 

 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке добара - бр. 11/14 – Партија 3 - лична заштитна опрема за ноге и стопала и 
лична заштитна опрема за заштиту од клизања - поднео поштујући  све обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине   

 
 

 
 

 
 

    
Место и датум:  М.П.  Потпис овлашћеног лица 
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач________________________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за 
сукцесивну набавку добара - бр. 11/14 – Партија 3  - лична заштитна опрема за ноге и 
стопала и лична заштитна опрема за заштиту од клизања, 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 овлашћеног  лица 
понуђача 
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            ПАРТИЈА 4  
ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА ШАКЕ И РУКЕ 
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара (сукцесивно)  - 
ЈНМВ 11/14, Партија 4 - лична заштитна опрема за шаке и руке 

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  
Адреса понуђача:  
Матични број понуђача:  
Порески идентификац. 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  
 
 
2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ -  ЈНМВ 11/14, Партија 4 - лична заштитна опрема за шаке и 
руке 
Укупна цена без ПДВ-а   
ПДВ  
Укупна цена са ПДВ-ом  
рок испоруке добара и место испоруке  Рок испоруке добара је 15 дана од позива 

Наручиоца, сукцесивно током трајања уговора 
Место испоруке: На адресу Наручиоца. Сваку 
испоруку прате одговарајући атести. 

Рок и начин плаћања Плаћање се врши на текући рачун понуђача. Рок 
плаћања је 30 дана од дана пријема рачуна, а  на 
основу документа којим је потврђена испорука 
добара (сукцесивно).  

Рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуда 
На отварање понуда обавезно је донети узорке за позицију 2 - Рукавице заштитне за 
грађевинксе радове,  за позицију 3 - Рукавице заштитне кожне кратке за монтера који 
вари,  за позицију 4 - Рукавице заштитне кожне дуге  за монтера који вари. 
 
              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. 
 
 
3) 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 
 
 

Датум                         Понуђач 
________________________                            М. П.                    ______________________ 
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4) 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. 
 
5) 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. 
 
                 Датум                         Понуђач     
________________________                            М. П.                    _____________________ 
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VI  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ  4 - ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА ШАКЕ И РУКЕ 
 

RED.  
BR. 

NAZIV I OPIS TRAŽENE ROBE  
JED.  

MERE 
 

KOL. 
Јed.cena 

bez PDV-a 

Ukupna 
cena bez 
PDV-a 

1 Štitnici-narukavlja za podlaktice  par 10    

  kožni, za potrebe izvođenja zavarivačkih radova         

2 Rukavice zaštitne za građevinkse radove   par 80    

  

STANDARD SRPS EN 388:2010, nivo zaštite 2142 
pamučne dva puta močene u prirodni lateks, hrapava protivklizna površina 
na dlanu i prstima, imaju povrećanu mogućnost apsorcije znoja i elastičnu 
manžetnu, za građevinske i montažne radove itd. Veličina 10-11 

      

 

3 Rukavice zaštitne kožne kratke za montera koji vari   par 90    

  
STANDARD SRPS EN 388:2010 
goveđa koža, mekana, osetljiva na dodir, manžetna nabrana  
veličina XL, XXL odnosno 10-11 

      
 

4 Rukavice zaštitne kožne duge  za montera koji vari par 50    

  
STANDARD SRPS EN 388:2010 
kozja koža, mekana, osetljiv na dodir, sa dugom manžetnom  
veličina 10-11 

      
 

5 Rukavice zaštitne zavarivačke  par 20    

  

STANDARD SRPS EN 388:2010, 407:2007, 12477:2007 
varilačka, od goveđe kože sa dugom manžetnom 35cm, zaštićeni-skriveni 
šavovi od kevlarskog konca, sa pamučnom postavom, za REL i MIG 
postupak zavarivanja, varilački sertifikat  
veličina 10-11 

      

 

6 Rukavice zaštitne tehničke za hemičara par 4    

  
STANDARD SRPS EN 388:2010, 374 
nitrilne, otporne na baze i kiseline, dužina  33cm, flokirane,  
veličina 10 

      
 

7 Rukavice zaštitne elektroizolacione za električare  par 1    

  
STANDARD SRPS EN 60903:2011  
opd prirodnog lateksa , za sekundarnu zaštitu od udara električne struje 
2 kom - 2500 V (za nožne osigurače) veličina 10-11 

      
 

8 Rukavice zaštitne elektroizolacione za električare  par 1    

  
STANDARD SRPS EN 60903:2011  
gumene , za sekundarnu zaštitu od udara električne struje 
1 kom -10 000 V (za trafostanicu) veličina 11 

      
 

9 Rukavice zaštitne  par 40    

  
STANDARD SRPS EN 388:2010 
PVC-SOFRAT na pamučnoj podlozi, otpornost na ulja i naftu, duža 
manžetna, veličina 10-11 

      
 

10 Rukavice zaštitne  PVC  kom/1pak 100    

  nitrilne,bez pudera, antialergiske, veličina XL-11        

Укупно без ПДВ-а:  

ПДВ:  

Укупно са ПДВ-ом:  

 
 
На отварање понуда обавезно је донети узорке за позицију 2 - Рукавице заштитне за 
грађевинксе радове,  за позицију 3 - Рукавице заштитне кожне кратке за монтера који 
вари,  за позицију 4 - Рукавице заштитне кожне дуге  за монтера који вари. 
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Критеријум је «најнижа понуђена цена» уз прописане једнаке следеће услове: 
 

Рок за испоруку добара је 15 дана од позива Наручиоца,  
сукцесивно током трајања уговора. Сваку испоруку прате одговарајући атести.                                                                
                                                                                                                Потврдите са „да“                                                          
Место испоруке: На адресу Наручиоца.                                                           у колони десно                                                                                    

 

Начин и рок плаћања: плаћање се врши   на рачун понуђача у року од 30 дана од дана 
пријема рачуна понуђача, а на основу документа којим се потврђује испорука добара.    
                                                                                                                           Потврдите са „да“      
                                                                                                                               у колони десно 
                                                                                                                   

 

 
 
 

Место:     Потпис овшаћеног лица: 

Датум: 
  

М.П.    
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VII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПАРТИЈУ 4. 

Обавезни услови за учешће у поступку 
јавне набавке одређени чланом 75. ЗЈН 

Доказивање  испуњености услова за учешће сагласно 
члану 77. ЗЈН  

1. 

Да је регистрован код надлежног 
органа,односно да је уписан у 
оговарајући регистар (Члан 75.став 1. 
тачка 1.Закона о јавним набавкама) 

Доказ: 
За правно лице као понуђача: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистра, односно изводи из 
регистра надлежног Привредног суда 
За предузетника као понуђача: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре односно извод из 
одговарајућег регистра 

2. 

Да понуђач 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 против 
примања и давања мита и кривично 
дело превара (Члан 75.став 1.тачка 2. 
Закона о јавним 
набавкама) 

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; 2) Извод из казнене евиденције 
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда 
у Београду, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за неко од кривичних дела организованог 
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
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). 
Доказ не сме бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

3. 

Да му није изречена мера забране 
обављења делатности, која је на снази 
у време обављивања односно слања 
позива за подношење понуда (Члан 
75.став 1.тачка 3. Закона о јавним 
набавкама) 

Доказ: 
Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да 
му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа 
није регистровано, да му је као привредном друштву 
изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуда; 
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа 
није регистровано, да му је као привредном субјекту 
изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуда 
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања одређених послова.  
Доказ не сме бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 
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4. 

Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописимаРепублике Србије 
или стране државе када има седиште 
на њеној територији (Члан 75.став 1. 
тачка 4. Закона о јавним набавкама) 

Доказ: 
Уверења (потврде) Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основну изворних локалних прихода: 
1.Потврде Пореске управе Републике Србије и 
2.Потврде Пореске управе јединице локалне 
самоуправе  или  
3. потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
Доказ не сме бити старији од два месеца пре 
отварања понуда,  

Додатни услови за учешће у поступку 
јавне набавке одређени чланом 76. ЗЈН 

Доказивање  испуњености услова за учешће сагласно 
члану 77. ЗЈН  

5. 

Финансијски капацитет – да је  
имао укупне приходе  за три 
године (2011, 2012 и 2013.) у 
висини од најмање 230.000 динара 

Извештај о бонитету за јавне набавке, који издаје АПР за 
2011, 2012 и 2013. годину 

6. 

Да располаже неопходним 
пословним капацитетом (да је у 
предходне 3 године- 2011,2012 и 
2013. - имао укупне приходе од 
испоруке која су предмет ове јавне 
набавке  у висини  у висини од 
најмање 150.000  дин.) 

Листа референци и потврде за испоручена добра које су 
предмет јавне набавке у предходне 3 године- 2011, 2012 и 
2013  

 
ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОНУЂАЧ 
НЕ МОРА ДОСТАВЉАТИ ВЕЋ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН МОЖЕ ДА 
ДОКАЖЕ ПОТПИСИВАЊЕМ  ПИСМЕНЕ ИЗЈАВЕ КОЈА СЛЕДИ. 
 
_______________________ 
(пословно име понуђача) 
 
_______________________ 
(седиште) 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу 
 

ИЗЈАВУ 
Којом изјављујем, под пуном материјалном и кривичном и одговорношћу, да испуњавамо 
услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 
124/2012). 
    

Место и датум:  Потпис овлашћеног лица 
понуђача: 

 М.П.  
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_________________________ 
(пословно име подизвођача) 
 
_______________________ 
(седиште) 
 
     
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

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

И З Ј А В У 
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у 
поступку јавне набавке мале вредности добара – ЈНМВ 11/14 ПАРТИЈА 4 - лична заштитна 
опрема за шаке и руке испуњава 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; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 
на њеној територији). 

 
Место:________________                                                            Овлашћено лице подизвођача: 
 
Датум:________________                         М.П.                                _____________________                                                        
 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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                                                                                             VIII МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 4 

                                                                             
Цара Душана 7 
26000 Панчево 
Матични број: 08488754 
ПИБ: 101050607 
E-mail: grejanje@panet.rs 
www.grejanje-pancevo.co.rs 
Тел:(013) 315-400,319-241; 
Факс: 013 351-270 
Број: 6/  
Панчево,           .2014. година     

 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ ЗА ШАКЕ И РУКЕ 
 

Закључен између: 
Наручиоца  ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ 26000 ПАНЧЕВО, улица Цара Душана број 7,ПИБ: 101050607,  
матични број: 08488754, број рачуна: 160-10373-94, назив банке: BANCA INTESA, телефон: 
013/315-400; телефакс: 013/351-270, кога заступа Миодраг Лазић, дипло-мирани економиста (у 
даљем тексту: Купац) 
и 
_________________________________________________ са седиштем у___________________ 
 
 адреса______________________________, ПИБ:_____________матични број:______________ 

број рачуна:____________________________ назив банке:______________________________, 

телефон:_______________телефакс:_______________ E-mail:___________________________ 

кога заступа______________________________________________(у даљем тексту: Продавац). 

Основ уговора: ЈНМВ број: 11/14 - Партија 4 
Број и датум одлуке о додели уговора:______________________________ 
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од_______________________ 
 
 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је куповина лична заштитна опрема за шаке и руке, након спроведеног 
поступка јавне набавке мале вредности  бр. 11/14 – Партија 4, а у свему у складу са 
спецификацијом добара из конкурсне документације Купца, као понудом Продавца, које су 
саставни део овог Уговора. 

 
 

Члан 2. 
Укупна уговорена вредност набавке добара -   лична заштитна опрема за шаке и руке из 

чл. 1 овог Уговора, за период  важења овог Уговора је ______________динара, без урачунатог  
ПДВ-а, ПДВ у износу од _____________ динара, а са урачунатим ПДВ-ом је _______________ 
динара.  

  Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати, осим на основу обостране писмене 
сагласности за индекс  потрошачких цена.  
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Члан 3. 
 Продавац се обавезује да испоручује добра у року од 15 дана од позива Купца, 
сукцесивно током трајања уговора. Испорука добара  ће се вршити на адресу Купца. Сваку 
испоруку прате одговарајући атести. 
   

Члан 4. 
Купац  се обавезује да плаћање врши на рачун Продавца у року од 30 дана од дана 

пријема рачуна Продавца, а  на основу документа којим се потврђује да су добра испоручена. 

  Члан 5. 
Уговорне стране имају право да једнострано писмено раскину Уговор са отказним роком 

од 30 дана. Раскид Уговора не ослобађа ниједну уговорну страну од испуњења свих уговором  
прихваћених обавеза до дана раскида Уговора. 

                                                                  Члан 6. 

Уговор се закључује на одређено време, на период од 12 месеци, почев од дана 
потписивања Уговора. 

                                                                  Члан 7. 

Уговорне стране су сагласне да се за праћење реализације овог Уговора од стране 
наручиоца задужује руководилац Служба набавке и маркетинга и лице за безбедност и 
здравље на раду.  

                                                                  Члан 8. 
Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену 

другој уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 

                                                                   Члан 9. 

На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. Евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог 
Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, 
а ако то не буде могуће, пристају на надлежност стварно надлежног суда у Панчеву.  

                                                                   Члан 10. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 
задржава по 2 (два) примерка за своје потребе. 

 

ПРОДАВАЦ                                 
  

 

 
             КУПАЦ 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

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

јавне набавке мале вредности – сукцесивна набавка добара - бр. 11/14 – Партија 4 -  лична 
заштитна опрема за шаке и руке након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности  
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 закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 
члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 
 
 

Понуђач:________________________ 
 
Седиште:________________________ 

 
 
 

 
ИЗЈАВА 

 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке добара - бр. 11/14 – Партија 4  -  лична заштитна опрема за шаке и руке - 
поднео поштујући  све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине   

 
 

 
 

 
 

    
Место и датум:  М.П.  Потпис овлашћеног лица 
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач________________________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за 
сукцесивну набавку добара - бр. 11/14 – Партија 4  -  лична заштитна опрема за шаке и руке, 
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 овлашћеног  лица 

понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


