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ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Назив наручиоца 
Јавно предузеће "Водовод и канализација", 
Лозница 

Адреса наручиоца 
Георгија Јакшића бр. 9 
15300 Лозница 

Овлашћено лице директор Милан Раднић, дипл.ел.инж. 

Лице овлашћено за 
потписивање уговора 

директор Милан Раднић, дипл.ел.инж. 

Лице за контакт 
Јелена Аврамовић, службеник за јн 
 

Тел./факс 015/7884-660 

Е-mail javne.nabavke@vikloznica.rs 

Порески идентификациони 
број (ПИБ) 

101188448 

Матични број понуђача 07168861 

Шифра делатности 3600 

Назив банке Banca Intesa 

Број рачуна 160-7130-26 

     
 
 
 
                            Место и датум,                                                       Наручилац, 
 
                   Лозница, 21.05.2020. год.                                   _______________________ 
                                                                                                                         (потпис овлашћеног лица) 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15, 
68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. Д-9/2020-1 од 
14.05.2020. године и Решење о образовању комисије за јавну набавку бр. Д-9/2020-2 од 
14.05.2020. године, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности -добра-  

Средства и опрема за личну и колективну заштиту везано за област безбедности и здравља на 
раду и средства потребна за узајамну и колективну прву помоћ 

ЈН бр. 9/2020  
 

 
 Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 4 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 
 
 
 

III 

Врста,техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или 
услуга, начин спровођења контроле и 
обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења 
или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и 
сл.-са обрасцем структуре цена 

 
5-15 

 
 

IV 

 
Техничка документација и планови  

 
15 

 
 

V 

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

 
16-20 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 21-27 

VII Образац понуде 28-31 

VIII Модел уговора 32-34 

IX Образац трошкова припреме понуде 35 

X Образац изјаве о независној понуди 36 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Јавно предузеће "Водовод и канализација" 
Адреса: ул. Г.Јакшића бр.9, 15300 Лозница 
Интернет страница: www.vikloznica.rs  
 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 9/2020 je добра- Средства и опрема за личну и колективну заштиту 
везано за област безбедности и здравља на раду и средства потребна за узајамну и 
колективну прву помоћ 
 
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Није резервисана јавна набавка 
 
5. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
6. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Јелена Аврамовић, службеник за јавне набавке 
Е - mail адреса (или број факса): javne.nabavke@vikloznica.rs и тел./факс: 015/7884-660.  
 
 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 10/2019 добра- Средства и опрема за личну и колективну заштиту 
везано за област безбедности и здравља на раду и средства потребна за узајамну и 
колективну прву помоћ 
 
Ознака из ОРН: 18100000, 3314000 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 
УСЛУГЕ И СЛ. 

-са обрасцем структуре цена 

      Табела 1 

Ред. 

бр 

 

Назив 

артикла 

Опис Јед. 

мере 

Количина Велич. Јединична 

цена  

(без ПДВ-а) 

Укупна цена 

(без ПДВ-а) 

 

 

 

1. 

 

                

 

 

Радно 

одело 

зимско 

 

- Зимско са улошком који се 

скида на шнир и код 

панталона и код блузе 

(уложак од штепане поставе 

100% полиестер и пунило 

100% полиестер са 150 g/m² 

кофлина) 

-Тканина диолен, полиестер 

60%, памук 40% 

(са дозвољеним одступањем  
према правилнику за 
обележавање и означавање 
текстилних производа 
(''Сл.Гласник'' бр. 1 од 
14.06.2014. према чл. 9 и 20) 
одступање +/3%), 275 гр, 
боја тегет, контраст ројал 
плави, са постојаношћу боје 
на светлост  (све у складу са 
последњим важећим 
стандардима) SRPS 
 13688:2015, SRPS EN ISO 
105-B02 и прање  
- са оценом 5, 
-Блуза са рефлектујућим 

тракама 2,5 cm око обимног 

дела рукава на лактовима и 

до 5cm у горњем грудном 

делу и задњем делу преко 

леђа 

- логотип  ЈП''Водовод и 

канализација“-Лозница, 

израдити и на полеђини 

блузе са амблем на 

предњем десном џепу блузе 

-доњи део рукава 

 

 

 

 

 

ком 
 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

               

 

                  

48/2 

50/4 

52/11 

54/13 

56/13 

58/12 

60/4 

62/3 
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(манжетна) блузе до шаке је 

пола на ластиш а пола од 

материјала 

-Урадити по два џепа у 

горњој зони блузе у пределу 

груди (по један са леве и 

десне стране) који су на 

рајсфлешлус и димензија 

16cm ширине x 17cm 

дужине, а у доњем делу 

блузе са леве и десне стране 

по један нашивен коси џеп 

без рајсфершлуса димензија 

17x24cm  

-Панталоне  на трегере са 

рефлектујућим тракама 

2,5cm око обимног доњег 

дела ногавица панталона, 

 -са везеним знаком-

амблемом на предњем-

горњем делу (џепу) 

панталона и логотипом  

ЈП ''Водовод и 

канализација“-Лозница. 

-ојачана штепана тканина на 

коленима 

-горњи џеп панталона на 

трегере (на пластрону) 

обавезно да се затвара на 

рајфешлус  а не на чичак или 

лепљење и да буде 

прекривен патном, 

димензија џепа 17x21cm 

-У појасном делу тачније 

испод појаса  су два предња 

коса џепа димензија 

26x18cm (по један са леве и 

десне стране)  

-на десној ногавици са 

стране један-бочни џеп са 

патном димензија 19x20cm 

-копчање трегера на 

пластичну копчу и у задњем 
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делу панталона је ластиш у 

струку. 

-ногавице свих модела 
панталона су са равним 
кројем 

2. Дводелно 

водоотпо-

рно тзв. 

кишно 

одело за 

потребе 

помоћних 

радника и 

радника 

монтера 

 

Високог квалитета 

Водоотпорно одело са 
капуљачом која се пакује у 
крагну од 100% полиестера 

са слојем PVC-а, са шивеним 
и вареним шавовима 

 

ком 
 

 

65 

 

50/2 

52/6 

54/8 

56/14 

58/17 

60/12 

62/6 

  

 

 

 

3. 

 

 

Радно 

одело беле 

боје 

за хемичаре 
(панталоне 

+блуза) 
 

Радно одело (бели  кепер) за 

хемичаре 100% памук 

200g/m2, беле боје, са 

постојаношћу боје 

на прање од 95 степени 

Целзијуса. 

Блуза је на (скривено 
копчање на дрикер  од врата 

до појаса) са два коса џепа 
на предњим-бочним 

странама димензија 18cm 
ширине x 20cm дужине и 

један горњи џеп у 
пределу груди са леве 

стране 
димензија 14cm ширине x 

15cm дужине, рукавима на 

копчање на чичак 

Панталоне  на појас (струк) 

-са струком на ластиш и 

учкур и са гајкама за каиш и 

копча се на дугме, са 

прекривеним шлиц- 

рајсфершлус ом, напред има 

два косо сечена џепа без 

рајсфлешлуса испод појаса 

димензија 20x28cm, а са 

стране десне ногавице један 

џеп са патном димензија  

 

 

 

ком 
 

 

 

 

12 

 

54/2 

50/6 

52/2 

48/2 
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19cm ширине x 20cm дужине 

на  на коме је везени знак 

предузећа 

 

 

4. 

 

 

Мајице 
ројал  плаве 
са кратким 
рукавима 

 

100% памучне мајице са 

извезеним знаком напред 

ЈП “Водовод и канализација“ 
160g/m2, боја ројал плава, са 

постојаношћу боје на 
светлост (све у складу са 

последњим важећим 
стандардима) 

SRPS 13688:2015, SRPS EN 
ISO105-B02 и прање  

- са оценом 5, 

 

 

ком 
 

 

 

240 

 

M/30 

L/90 

XL/55 

XXL/65 

 

  

 

 

 

5. 

 

 

 

Радно 
одело 
летње 

 

Карактеристике и опис 

радног одела је потпуно исти 

као и код зимског одела-

(везано за летње панталоне 

на трегере) и за радну блузу 

само без наравно зимског 

улошка 

Панталоне  на појас (струк)   

-са струком на ластиш и 

учкур и гајкама за каиш и 

копча се на дугме, шлиц 

рајсфершлус,  напред има 

два дзепа нашивена испод 

појаса без рајсфершлуса 

димензија 20x28cm, а са 

стране десне ногавице један 

бочни џеп са патном 

димензија 20x19cm на коме 

је везени знак установе 

-Панталоне су са 

рефлектујућим тракама 

2,5cm око обимног доњег 

дела ногавица панталона у 

пределу испод листа ноге, 

 -ојачана штепана тканина на 
коленима 

 

 

 

 

ком 
 

Ukupno 

62: 

-na struk 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

-na treger 

22 

 

 

 

 

48/2st 

50/5st 

52/6st 

54/8st 

56/8 st 

58/8 st 

60/2 st 

62/1 st 

 

 

52/4 tr 

54/5 tr 

56/3 tr 

58/3 tr 

60/3 tr 

62/4 tr 

 

  

6. 

 

Мајице 
беле  за 

хемичаре са 
кратким 

рукавима 

Мајица 100% памук-
160g/m2, беле боје и са 

извезеним знаком 
предузећа на грудима 

 

ком 
 

 

32 

 

L/20 

M/8 

XL/4 
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7. 

 

 

 

 

Радне 

ципеле 

 

Радне ПЛИТКЕ ципеле са 
челичном капом израђене 

по стандарду 
SRPS EN20345, отпорност на 

савијање изнад 50000 
циклуса, са ђоном од 
двослојног крампона, 

полуиретански профилисан у 
циљу спречавања клизања, 
отпоран на течна горива, на 

проклизавање и са 
апсорбером енергије у пети, 

везивање помоћу пертли 

 

 

 

  пар 
 

 

 

 

60 

 

38/1 

39/2 

40/2 

41/10 

42/10 

43/12 

44/13 

45/5 

46/5 

  

 

8. 

 

 

 
Радне 
чизме 

 

Гумене чизме до колена са 

већом отпорношћу на 

топлоту, абразију, 

пробијање, клизање и 

цепање-целогумна обућа 

Високог квалитета црне са 

зеленом паском, 

каландрираним ђоном и 

пресованом потпетицом. 

Постава од тканог текстила- 

100% памук. 

Не треба сировински састав 

јер пише у опису да су 

целогумне 

 

  пар 
 

 

65 

 

40/3 

41/2 

44/17 

42/10 

43/12 

45/12 

46/9 

  

 

 

  9. 

 

 

 

Рукавице 

Памучне рукавице два пута 

мочене у природни латекс, 

храпава противклизна 

површина на длану и 

прстима, да имају повећану 

могућност апсорбције зноја 

и еластичну манжетну 

(не треба састав манжетне 
јер се у опису рукавица види 

на који тип рукавица се 
односи опис) 

 

 

пар 
 

 

 

 

100 

Не 
треба 

сирови
нски 

састав 
јер 

пише у 
опису 
да су 

целогу

мне 

  

 

  10. 

 

Хигијенске 
рукавице 

 

Нитрилне рукавице за 
једнократну употребу AQL 
сертификат, да испуњавају 

захтеве стандарда                    
EN374, тестиране на продор 

воде и хемикалија 
За потребе хемичара и 

хигијеничара 
за једнократну употребу 

 

  пар 
 

 

200 

 

M/20 
L/50 

XL/100 
XXl/30 
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  11. Рукавице за 
канализа-

торе и 
раднике на 

фекалној 
станици 

PVC- рукавице са 
специјалним продужетком 

до лаката отпорне на 
продирање фекалија унутар 

самих рукавица и на 
киселине и базе 

 

 

ком 

 

 

20 

 

 

 

 

  

 

  12. 

 

Кломпе 
 

 

PU-кломпе на 
полиуретанском ђону 

 

ком 
 

 

12 

38/5 

39/3 

40/3 

45/1 

  

  13. Паста за 
прање руку 

 

Паста за одржавање 
хигијене руку са обавезним 

датумом производње из 
године у којој се испоручују 

ком 
 

50    

  14. Респира-

тори 

FFP2 822 

Округла маска са вентилом 
која би пружала минимални 

отпор при дисању и 
могућност апсорбције 

 

ком 
 

 

40 

   

15. 

 

Етил 

алкохол 

96% 

Вишенаменско средство за 
општу употребу (за потребе 
радника на цистерни и на 

фекалној станици) 

 

литар 
 

 

20 

   

16. Зебра 
сигналне-

траке 

Црвено-бела 

7x50cm 

ком 
 

10    

 

 

17. 

Услуге 

накнадне 

израде 

везеног 

знака 

(име и 
презиме) на 
одређеним 
артиклима 

из 
тендерске 

документа-
ције(радно 

одело, флуо 
јакна и сл.) 

 

На одређеним артиклима из 

тендерске документације 

(радно одело, флуо – јакна и 

сл.) по накнадном захтеву од 

стране наручиоца (ЈП 

“Водовод и канализација“) 

за одређени број артикала, 

урадити везове на 

истакнутим местима –

видним местима артикала 

(Ова позиција ће бити 
актуелна током целе године 

за коју је расписана 
тендерска документација, 
односно понуђач који је 

добио тендер је у обавези 
током  целе године да по 

захтеву наручиоца посла до 
одређених количина 

 

 

 

ком 
 

 

 

 

300 
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предвиђених 
спецификацијом изради 

везени знак на одређеним 
артиклима) 

 

 

18. 

 

Електричар-
ске ципеле 

Неопходно је да ђон и 
комплетна обућа издржавају 

радни струјни напон до 
1000V, да ципеле имају 

челичну капу 200Ј, да ђон 
буде отпоран и на уља, 

масти, раствараче и 
хемикалије, као и да имају 

велику отпорност на 
просецање, да буду 

тестиране по стандарду пре 
изласка из фабрике и да 

буду пре испоруке на адресу 
поручиоца испитане и 

атестиране у складу са 
важећим стандардима и 

нормативима, да се 
изврши испитивање и 
доставе уверења о том 
испитивању одмах по 
испоруци на адресу 

испоручиоца за следеће: 
1.Испитивање 

диелектричних својстава 
ђона са доказаном 

отпорношћу на радни напон 
од 1000V 

2.Доказ о извршеном 
испитивању диелектричних 

својстава за комплетну 
обућу и доказ о 

усаглашености односно 
одговарајућим стандардима 

обуће према захтевима 
SRPS EN 50321 ili 

SRPSZ.B1.303 

 

ком 
 

 

2 

 

43/2 

  

 

 

 

19. Кисело- 

отпорни 

комбинезон 

Гумирани комбинезон са 
капуљачом и еластичним 
манжетнама на рукавима и 
ногавицама, отпоран на 
растворе киселина и база, 
погодан за употребу у 
хемијској индустрији и 
комуналним службама, на 
пословима прераде отпада и 

 

 

ком 
 

 

 

5 

   

54/2 

56/1 

58/1 

60/1 
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пословима везаним за 
канализацију и сл. 

20. Маска за 
заштиту 
лица за 

раднике на 
одржавању 
канализа-

ционе 
мреже 

 

Маска за цело лице са 
једним филтером за дисање 

који мора пружати 
максималну сигурност 

приликом отежаних услова 
рада у канализационим 

шахтовима и сл., а која је 
произведена од силикона да 

би кориснику пружала 
максимални комфор са 

потпуно прозирним визиром 
који штити од удара честица 

и омогућава максимални 
продор светлости у 

унутрашњост маске и пружа 
оптималну видљивост, а 

такође да има заштитни слој 
против замагљивања и 

огреботина. Качање је на пет 
тачака да би се што лакше 

подесила и одговарала 
обиму главе корисника. 

 

ком 
 

 

2 

   

21. Заштитна 
кецеља за 
хемичаре 

 

Кецеља бела од PVC-а 
водоотпорна, отпорна на 
растворе киселина и база, 

дебљине 0.508 мм и са 
најлонским трегерима. 

Стандард  
SRPS EN 14605 TIP PB4 

 

ком 
 

 

6 

   

22. Зимска дуга 

јакна 

ветровка 

За теренски 
рад за 

лаборанте 
 

Ветровка израђена од 

тканине састава 65% 

полиестер, 35% памук  

тежине 245g/m2, са 

капуљачом која се пакује у 

крагну са рајсфершлусом и 

преклопом на чичак. Јакна је 

постављена зимским 

улошком који се може 

уклонити а израђен је од 

штепане полиестерске 

поставе и 150g/m2  кофлина. 

Треба да има по два џепа у 

горњем грудном и доњем 

појасном делу односно (по 

један џеп)са леве и десне 

Ком 
 

6 Велич. 
Одради-
ти према 
обиму 
струка 
запосле-
них 
(мере-
њем 
величи-
на 
сваког 
од 
радника 
пона-

особ) 
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стране јакне на оба дела са 

копчањем (на чичак или 

лепљење), плус један џеп на 

левом рукаву који је на 

рајсфершлус, 

доњи делови рукава до 
шаке да буду на ластиш 

Укупно РСД (без ПДВ):  

Укупно РСД (са ПДВ):  

 

 

Табела 2 

Средства потребна за резерву узајамне и колективне прве помоћи услед евентуалних непредвиђених појава 

повреда на раду и елементарних непогода 

Ред. 
Бр. 

Назив артикла Опис Јед.мере Количина Јединична 
цена  

(без ПДВ-а) 

Укупна 
цена  

(без ПДВ-а) 

1. ханзапласт 4cm x 10 cm ком 20   

2. Фластер 1cm x 1cm ком 20   

3. Калико завој Utkani rub 10cm x 5cm ком 5   

4. Калико завој Utkani rub 4cm x 5cm ком 5   

5. Калико завој Utkani rub 5cm x 5cm ком 5   

6. Мултифункционални 
завој 

Rezani 8cm x 5cm ком 5   

7. Хидрофилна газу ¼ metra ком 5   

8. Хидрофилна газу ½ metra ком 5   

9. Хидрофилна газу 1m ком 5   

10. Стерилна газу ¼ metra ком 5   

11. Стерилна газу ½ metra ком 5   

12. Стерилна газу 1m ком 5   

13. Хидрофилнa 
компреса 

 ком 10   

14. Индивидуални први 
завој 

TIP-2 ком 10   

15. Вата 50 gr. пак 4   

16. Санифих 2cm x 5cm ком 5   

17. Санипласт 10cm x 4cm ком 5   

18. Вазелинска газа  ком 5   

19. Турбан завој Br.0 a 1m ком 5   

20. Турбан завој Br.0,2 a 1m ком 5   

21. Турбан завој Br.2 a 1m ком 5   
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22. Троугла марама  ком 5   

23. Алкохол 100ml 70% ком 8   

24. Јод 100ml povidon ком 8   

25. Хидроген пероксид 
3% 100ml 

 ком 8   

Укупно РСД (без ПДВ):  

Укупно РСД (са ПДВ):  

 

Укупна вредност понуде (Табела 1 + Табела 2):  _____________________динара без ПДВ-а 

 

                                                                                      _____________________динара са ПДВ-ом 

 

                                                       Датум:                                                                          Потпис понуђача 

 

                                      __________________                                                             __________________ 

 

Напомена: ОБАВЕЗНО уз понуду доставити: 
 -из Табеле 1-по један узорак за ставке 1, 7, 8, 12 i 18.  из техничке спецификације ради веродостојности 
захтеваног квалите и сировинског састава; 
-из Табеле 2-за ставке 23, 24, 25 да датум производње и пуњења буде из године у којој се испоручује 
Наручиоцу 
-каталог са свим артиклима из техн. спец. (тако да сви модели у каталогу имају ознаку, односно број 
ставке из техничке спецификације (тј. да у понуди понуђача  поред сваке ставке артикла у 
техн.спец.буде наведен каталошки број и страна из каталога на којој се налази наведени артикал); 
- производну декларацију  о понуђеној опреми као доказ на околност да артикли које понуђач нуди 
имају управо оне техн.карактеристике које су захтеване у техн.спец.  
- упутство за употребу (за све ставке из табеле које подлежу овом захтеву) 
-све узорке који подлежу стандардизацији да буду усаглашени према последњим важећим стандардима 
а за то доставити доказ о усаглашености. 
-предметна добра која се испоручују морају бити са важећим роком употребе до 2 године од момента 
испоруке Наручиоцу 
-Извештај о испитивању акредитоване лабораторије за ставке 1, 3 и 5 не може бити старији од 6 месеци 
пре отварања понуда. 
 
Напомена: 
Понуђач са којим буде потписан уговор биће у обавези, по захтеву Наручиоца, (као што је наведено у 
опису ставке 17.) извезе на одређеном артиклу и на одређеном видном месту име и презиме одређеног 
радника и то у року који не може бити дужи од 48 сати од преузимања одела од Наручиоца ако се ради 
о мањој количини артикала –до 50 ком. (или у неком другом прихватљивом року како се уговорне 
стране буду договориле на лицу места уколико се ради о већој количини артикала). Трошкови доставе 
неизвезених одела од Наручиоца до Понуђача иду на терет Наручиоца, а трошкови доставе извезених 
одела од Понуђача до Наручиоца иду на терет Понуђача-Извршиоца посла. 
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Понуђач са најповољнијом понудом, тј. изабрани Понуђач се обавезује да опрему која се испоручује 
достави у оригиналном фабричком паковању са производном декларацијом и са правом на 
рекламацију. 
 
 
Упутство о попуњавању обрасца: 
За све ставке из техничке спецификације  морају бити уписане јединичне цене као и укупне цене за 
тражене количине, а на крају морају бити уписани укупни износи за све тражене артикле без ПДВ-а и са 
ПДВ-ом. 
 
 
Напомена: образац структуре цена мора бити попуњен и потписан од стране овлашћеног лица 
Понуђача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
 

Нема  
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, 
и то: 

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

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

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

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) – за ову јавну набавку се не 
издаје посебна дозвола 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде(чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона у конкретној предметној набавци, и услов из члана 75.став 1. тачка 5) 
Закона за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача 

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона у конкретној 
предметној набавци, а додатни услов испуњавају заједно, а услов из члана 75.став 
1.тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве 
понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. 
став 1. тачка 5) (уколико је потребна) Закона, коју доставља у виду неоверене копије. 
 Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико 
Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 
 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 
3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.  
 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 
 Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, 
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 
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  Напомена:  
Потписивањем Изјаве о испуњености услова из чл.75.  Закона (Образац 3) Понуђач 
потврђује испуњеност обавезних услова који се доказују на следећи начин: 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - 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 може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе 
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - за предметну јавну набавку се не издаје 
посебна дозвола.  

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 
2. Закона). 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

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

НАBАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

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

И З Ј А В У 
 

 Понуђач  _____________________________________________ [навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке мале вредности бр. 9/2020-добра- Средства и опрема за личну и колективну 
заштиту везано за област безбедности и здравља на раду и средства потребна за узајамну и 
колективну прву помоћ, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
(чл.75ст1.тач.2) Закона); 

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

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 
Закона). 
 

 
 
 
 
Место:_____________                                                                 Понуђач: 
Датум:_____________                                                _____________________                                                         
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки понуђач из групе понуђача 

изјављује да испуњава услове из чл.75.став 1.тачка 1)до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавај заједно.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАBАВКЕ 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 бр. 9/2020 -добра- Средства и опрема 
за личну и колективну заштиту везано за област безбедности и здравља на раду и средства 
потребна за узајамну и колективну прву помоћ, 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 (чл.75.ст.1.тач.1) Закона); 

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 (чл.75.ст.1.тач.2) Закона); 

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

територији) (чл.75.ст.1.тач.4) Закона); 

4) Подизвођач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                                                _____________________                                                         
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 



Јавно предузеће "Водовод и канализација", Лозница 
Конкурсна документација за ЈНМВ 9/2020 -услуга-  

Средства и опрема за личну и колективну заштиту везано за област безбедности и здравља на 
раду  средства потребна за узајамну и колективну прву помоћ 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.9/2020   21/ 36 

  

  

 

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА BУДЕ САСТАВЉЕНА 
 Понуђач подноси понуду на српском језику. 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара.  
 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 Понуду доставити на адресу: ЈП "Водовод и канализација" ул. Г.Јакшића бр.9, 15300 
Лозница, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – Средства и опрема за личну и 
колективну заштиту везано за област безбедности и здравља на раду и средства 
потребна за узајамну и колективну прву помоћ, ЈНМВ бр. 9/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
03.06.2020.год. до 11:30 часова.  
 Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом и биће враћена понуђачу неотворена након завршетка јавног отварања 
осталих благовремено поднетих понуда. 
   Понуда мора да садржи: 

 Податке о понуђачу – попуњен и потписан образац; 

 Податке о подизвођачу – уколико  се подноси понуда са подизвођачем/има-за 
сваког подизвођача – попуњен и потписан образац; 

  Податке о понуђачима који учествују у заједничкој понуди – уколико се подноси 
заједничка понуда - за сваког учесника у заједничкој понуди – попуњен и потписан 
образац; 

 Образац понуде – попуњен и потписан образац; 

 Образац трошкова припреме понуде; 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке-чл.75. ЗЈН -попуњен и потписан образац 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке-чл.75. ЗЈН-уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем попуњен и 
потписан образац; 

 Техничке спецификације са обрасцем структуре цена и упутством као да се 
попуни- попуњену и потписану; 

 Изјаву о независној понуди – попуњену и потписану; 

 Образац структуре цена са упитством како да се попуни- Модел уговора - који је 
саставни део конкурсне документације- попуњен на означеним местима и потписан. 

 
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 
 Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  
ЈП "Водовод и канализација", ул.Г.Јакшића 9, 15300 Лозница,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку –добра- Средства и опрема за личну и колективну заштиту 
везано за област безбедности и здравља на раду и средства потребна за узајамну и 
колективну прву помоћ-ЈНМВ бр. 9/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку–добра- Средства и опрема за личну и колективну заштиту 
везано за област безбедности и здравља на раду и средства потребна за узајамну и 
колективну прву помоћ-ЈНМВ бр. 9/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку–добра- Средства и опрема за личну и колективну заштиту 
везано за област безбедности и здравља на раду и средства потребна за узајамну и 
колективну прву помоћ-ЈНМВ бр. 9/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку–добра- Средства и опрема за личну и колективну 
заштиту везано за област безбедности и здравља на раду и средства потребна за узајамну и 
колективну прву помоћ-ЈНМВ бр. 9/2020- НЕ ОТВАРАТИ”. 
 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких 
понуда. 
 У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.). 
 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
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 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 Понуду може поднети група понуђача. 
 Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то 
податке о:  

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,  
 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 
 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 Рок плаћања је 45 дана од дана пријема добра у магацин, на основу документа који 
испоставља понуђач (рачун), а којим је потврђена испорука добара (отпремница). 
 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
8.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
 Гарантни рок за добра не може бити краћи од ____ месеци од дана испоруке добара. 
8.3. Захтев у погледу рока испоруке добара 
 Понуђач се обавезује да ће испоручити добра у року од ___ дана од дана потписивања 
уговора. 
 Место испоруке  –  f-co магацин Купца-Наручиоца на адреси наручиоца:  
ЈП''Водовод и канализација'', Лозница ф-цо магацин  Лозница, ул. Првог маја бб 
8.4.Уговорна казна 

Уколико понуђач својом кривицом прекорачи понуђени рок за испоруку добара, дужан је 
да наручиоцу на име пенала исплати 0,5% од вредности неизвршене испоруке за сваки дан 
кашњења, а највише 5% од укупне вредности неизвршене испоруке са ПДВ-ом.          
8.5. Захтев у погледу рока важења понуде 
 Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
 У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
 Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
8.6. Други захтеви  
 Нема. 
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9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА BУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
 Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
 Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена 
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 
 Цена је фиксна и не може се мењати.  
 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
 Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима. 
  
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОBЕЗBЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОBАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 / 
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ЈП 
"Водовод и канализација", ул. Г.Јакшића бр.9, 15300 Лозница, електронске поште на e-mail: 
javne.nabavke@vikloznica.rs или факсом на број 015/7884-660 тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 
рока за подношење понуде.   

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.  
 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом: „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 9/2020”. 
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
 
13. ДОДАТНА ОBЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању 
и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  
     Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
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примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) 
код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
          Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
           У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
14. KOРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“. 

 
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи рок испоруке добара. 

 
17. ПОШТОВАЊЕ ОBАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве 
из поглавља V, одељак 3). 
 
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које 
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка 
комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: 
javne.nabavke@vikloznica.rs, факсом на број 015/7884-660 или препорученом пошиљком са 
повратницом на адресу наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 
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наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење 
о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у 
року од два дана од дана пријема захтева.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 
за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

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

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

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

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

захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; наручилац ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница; јавна набавка ЈНМВ-

9/2020;.  
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(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

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

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

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

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим 
прописом. 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
 
20. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  
 Отварање понуда ће се обавити дана 03.06.2020. године у 12:00 часова, у просторијама 
ЈП ''Водовод и канализација'' у ул. Г.Јакшића бр.9  у Лозници. 
 Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе 
пуномоћје за учешће у поступку. Пуномоћје мора да садржи датум, број, потпис овлашћеног 
лица као и да буде оверено. 
 
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 
додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. Закона.  
 У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VII ОBРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку      добра- 
Средства и опрема за личну и колективну заштиту везано за област безбедности и 
здравља на раду и средства потребна за узајамну и колективну прву помоћ-ЈНМВ бр. 9/2020. 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Врста правног лица: 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Bрој рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
B) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАBАВКЕ: добра- Средства и опрема за личну и колективну заштиту 
везано за област безбедности и здравља на раду и средства потребна за узајамну и 
колективну прву помоћ 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок испоруке 
 

 

 
Гарантни период 
 

 

 
Место и начин испоруке 
 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 
     

       _______________________            __________________________ 

 

 

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

 
Средства и опрема за личну и колективну заштиту везано за област безбедности и 

здравља на раду и средства потребна за узајамну и колективну прву помоћ  
 

Закључен између: 
 Наручиоца Јавно предузеће ''Водовод и канализација'' са седиштем у Лозница,Георгија 
Јакшића бр. 9, ПИБ: 101188448, матични број: 07168861, број рачуна: 160-7130-26, назив банке: 
Banca Intesa, телефон: 015/7884-660, кога заступа директор Милан Раднић, дипл.ел.инж. (у 
даљем тексту: Купац) 

И 

 ................................................................................................... са седиштем у 
................................................., улица ........................................................................, ПИБ: 
.............................. Матични број: ............................................ Број рачуна: 
.................................................... Назив банке: .............................................., Телефон: 
............................ кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: 
Продавац), 
 
Основ уговора: 
ЈН Број: 9/2020 
Предмет уговора: Средства и опрема за личну и колективну заштиту везано за област безбедности и 

здравља на раду и средства потребна за узајамну и колективну прву помоћ 

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од ............................... 
 
 
Ако је дата заједничка понуда / понуда групе понуђача 
 

................................................................................................са седиштем у 
............................................, улица ..........................................,ПИБ:.......................... Матични број: 
........................................Број рачуна: ............................................ Назив 
банке:......................................,Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Продавац) 
 
 
Уговор се сматра закљученим   даном завођења код Купца. 

 
Предмет уговора 

 
Уговором су регулисана међусобна права и обавезе између  Купца и Продавца, а у вези са 

набавком добра-Средства и опрема за личну и колективну заштиту везано за област безбедности и 
здравља на раду и средства потребна за узајамну и колективну прву помоћ (у даљем тексту: робе) на 
основу понуде бр.___ од________године достављене у поступку јавне набавке мале вредности бр. 
9/2020 према техничкој спецификацији робе која је саставни део овог Уговора. 

 Уговорне стране су се споразумеле о следећем:      
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Члан 1. 
 Продавац се обавезује да Купца снабде робом која је предмет уговора у складу са 
спецификацијом, а у количини која је одређена понудом. 
 

Члан 2. 
Продавац се обавезује да робу која је предмет уговора испоручи дана __________, а све у 

складу са датом понудом. 
     Члан 3.   

           Продавац се обавезује да опрему која се испоручује достави у оригиналном фабричком паковању 
са производном декларацијом.   
 Уколико понуђач својом кривицом прекорачи понуђени рок за испоруку добара из чл. 2. овог 
уговора, дужан је да наручиоцу на име пенала исплати 0,5% од вредности неизвршене испоруке за 
сваки дан кашњења, а највише 5% од укупне вредности неизвршене испоруке са ПДВ-ом.          
 

Члан 4. 
 Купац задржава право да одређене величине опреме замени другим одговарајућим величинама 
у року од 5 дана од преузимања или пре преузимања уколико Купцу буде позната потребна величина 
уместо захтеване а на основу обавештења Продавцу. 

Члан 5. 
 Купац се обавезује да  Продавцу за испоручену робу из чл. 1. овог Уговора плати износ по 
фактури, а цена из понуде је фиксна. 

 Укупна вредност уговора износи ________________ динара без ПДВ-а, (________ динара са 
ПДВ-ом) а према спецификацији опреме и дате понуде.       
  

Члан 6. 
 Купац се обавезује да цену из чл. 5 овог Уговора плати у року од 45 дана од дана пријема добра 
у магацин, на основу документа који испоставља продавац (рачун), а којим је потврђена испорука 
добара (отпремница). 
 

Члан 9. 
 У случају рекламације на количину и квалитет испоручене робе, истакнуту од стране Купца, 
Продавац  се обавезује да рекламацију уважи уколико Купац приликом пријема робе на лицу места 
сачини записник са лицем које је робу довезло, односно уколико Купац у року од 5 дана од дана 
преузимања робе уочи квалитативне и квантитативне недостатке робе и о томе без одлагања обавести 
Продавца.  

 Продавац се обавезује да одмах и без одлагања поступи по свим рекламацијама Купца. У 
случају да Купац захтева додатне испоруке услед квантитативне рекламације, Продавац ће без 
одлагања испоручити недостајуће количине, а у случају квалитативне рекламације,  Продавац ће без 
одлагања, а на захтев Купца, о свом трошку преузети назад квалитативно неисправну робу и одмах и 
без одлагања испоручити нове производе одговарајућег уговореног квалитета. 
 

Члан 10. 
 Уговорне стране су сагласне да се уговор може једнострано раскинути уколико Продавац није у 
могућности да испоручи тражену робу у траженом континуитету и количинама и о томе обавести  Купца 
у писаној форми. 
 Уговор се закључује на период почев од ___________ год. и важи до испоруке добара по 
спецификацији  из понуде у целости и плаћања за испоручена добра од стрaне купца, а најдуже до 
31.12.2020. године. 
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Члан 11. 
       За  све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима о овој материји. 

Члан 12. 

 У случају спора уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Ваљеву. 

 

Члан 13.  
 Уговор је закључен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака страна задржава по 2 (два) 
примерка. 

 
 
 
 
 
                 ЈП ''Водовод и канализација'' 
                             ПРОДАВАЦ                                        КУПАЦ 

 
                 _____________________              ______________________ 
              /Милан Раднић, дипл.ел.инж./ 
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IX ОBРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
 У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи 
у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова. 
 Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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X  ОBРАЗАЦ 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- Средства и опрема за личну и колективну заштиту 
везано за област безбедности и здравља на раду и средства потребна за узајамну и 
колективну прву помоћ, бр. 9/2020 поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум:  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. 
 
 
 
 


