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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике 

Србије», бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова («Службени гласник Републике Србије», бр. 

86/15), Одлуке о покретању поступка број 7Бр. М-20/16-1 од 28.06.2016. године и 

Решења о образовању комисије за јавну набавку број 7Бр. М-20/16-2 од 28.06.2016. 

године, припремљена је  
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

1. Подаци о наручиоцу  
 Наручилац: Институт за кукуруз „Земун Поље“   
 Адреса: Слободана Бајића број 1, 11185 Београд,Земун  

 Интернет страница: www.mrizp.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 су добра – Радна одећа, обућа и опрема. 

 

4. Назив и ознака из општег речника набавки:  

 18000000 – Одећа, обућа, пртљаг и прибор. 

 

5. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

6. Контакт: 

Особа за контакт је Јелена Бајагић, email адреса javnenabavke@mrizp.rs  

 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке је набавка добара - Радна одећа, обућа и опрема, редни 

број набавке: М-20/16. 

 

2. Назив и ознака из општег речника:  

 18000000 – Одећа, обућа, пртљаг и прибор. 

 

 

III  ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

 
Назив добра Јед. 

мере 

Количина 

Ципеле плитке радне 

Стандард: SRPS EN 20347 O1 SRC 

Ципела израђена од природне коже, говеђи бокс, пресовани црне боје. Дебљина 

коже од 1,8-2mm. Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса. 

Постава:  

-предњи део: неткани текстил (филц) 

-шарице, крагна, језик: синтетичка плетенина  

Крагна: вештачка кожа, са уграђеним сунђером. 

Језик: вештачка кожа, постављен, затворене жабе форме. 

Појачања: предњи део- капна од термопластичног материјала, петни део луб од 

термопластичног материјала. 

Уложна табаница: неткани текстил, вадива ради одржавања. 

 

 

Пар  

 

 

59 

 

http://www.mrizp.rs/
mailto:javnenabavke@mrizp.rs
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Ђон: 100% полиуреатан, двослојни са крампонима, отпоран на течна горива, 

отпоран на савијања. Отпорност целе обуће према води мин. 60 минута. 

Везивање: помоћу три пара металних алки и синтетичке пертле са 

пластифицираним крајевима. Начин израде бризгана обућа. 

Доставити уз понуду: Извештај акредитоване установе са територије Србије да 

ципела испуњава тражене техничке карактеристике. Декларацију о 

усаглашености са траженим стандардом. Сертифкат о прегледу типа издат од 

акредитоване установе са територије Србије. Технички лист произвођача. Упутство 

за употребу и одржавање. 

Плитке ципеле са челичном капом 
SRPS EN 20345 S1 SRC  

Ципела израђена од природне коже, говеђи бокс, пресовани црне боје. 

Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса. Дебљина коже је од 1,8-2 mm. 

Постава:  

-предњи део: неткани текстил (филц), 

-шарице, крагна, језик: синтетичка плетенина.  

Крагна: вештачка кожа, са уграђеним сунђером. 

Језик: вештачка кожа, постављен, затворене жабе форме. 

Заштита прстију: метална капна 

Уложна табаница: неткани текстил, вадива ради одржавања. 

Ђон: 100% полиуреатан, двослојни са крампонима, отпоран на течна горива, 

отпоран на савијања. Отпорност целе обуће према води мин. 60 минута. 

Везивање: помоћу три пара металних алки и синтетичке пертле са 

пластифицираним крајевима. Начин израде бризгана обућа. 

Доставити уз понуду: Извештај акредитоване установе са територије Србије да 

ципела испуњава тражене техничке карактеристике. Декларацију о 

усаглашености са траженим стандардом. Сертифкат о прегледу типа издат од 

акредитоване установе са територије Србије. Технички лист произвођача. Упутство 

за употребу  и одржавање. 

Пар  5 

Ципела за електричаре (дубока) 

Стандард EN ISO 20345 нивои заштите SB E P WRU HRO SRC 

Дубоке црне ципеле израђене од коже, дебљине 1,8-2,00 mm  водонепропусне. 

Постава: текстилна, пропушта ваздух, отпорна на абразију. Ципела мора бити без 

металних делова.  Унутрашњи  део ђона и ђон имају  високу електроотпорност. 

Спољашњи ђон отпоран до +300 Ц (1-минутни контакт). Заштита прстију: 

неметална заштита отпорна на ударе до 200Ј и отпорна на компресију до 1500 kg. 

Отпорност на струјни удар целе обуће:мин 2000 МΩ. Напон 18000 В: >0,3 Ма. 

 Ђон: Полиуретан-нитрилна гума, отпотран на абразију. 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености  са траженим стандардом. 

Сертификат о прегледу типа издат  од акредитоване установе са територије 

Србије. Технички лист произвођача.  Упутство за употребу и одржавање. 

Пар  1 

Патике 

Патике беле боје, израђене од природне коже, постава израђена од текстилног 

материјала. Ђон: ПУ+гума у газећем делу. 

Величина: 36-48 

Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат  од акредитоване установе са 

територије  Србије. Упутство за употребу и одржавање. 

Пар  113 

Мокасине (беле боје) 

Израђене по SRPS EN ISO 20347 SRC. Горњиште израђено од микрофибера. 

Постава антибактеријска и антимикробна  пропушта ваздух и отпорна на 

абразију. Ђон полиуретански са неклизајућим антистатичким својством. Ђон је 

отпоран на уља и киселине. 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености  са траженим стандардом. 

Сертификат о прегледу типа издат  од акредитоване установе са територије 

Србије. Технички лист произвођача. Упутство за употребу и одржавање. 

Пар  21 

Гумене чизме 

SRPS EN ISO 20347 ниво заштите OB E SRC. Израђене од гуме, постављене памучном 

плетенином.Чизме су до колена, висина горњег дела минимум 340 mm.  

Ком. 40 
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Чизма је непропустљива. Ђон је гумени, ребрасти, са крампонима профилисан у 

циљу спречавања проклизавања висина крампона у предњем делу ђона 

минимум 5 mm. Дебљина ђона без крампона минимум 14 mm. Ђон је отпоран на 

течна горива, на базе и киселине. Отпорност на проклизавање на керамичком 

поду:клизање пете ка напред-коефицијент трења минимум 0, 50; клизање 

предњег дела ка напред-минимум 0,40. Начин израде: целогумена обућа. 

Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат  од акредитоване установе са 

територије  Србије. Декларацију о усаглашености  са траженим стандардом. 

Сертификат о прегледу типа издат  од акредитоване установе са територије 

Србије. Упутство за употребу и одржавање. 

ПВЦ чизме 

Израђене по SRPS EN ISO 20345 S5 SRA. Висина горњег дела лица чизме минимум 365 

mm. Висина крампона у петном делу минимум 14 mm. Висина карампона у 

предњем делу ђона минимум 5 mm. Израђене од ПВЦ материјала на текстилној  

подлози, са челичном капном и челичним уметком. Ђон ПВЦ са израженим 

крампонима. Начин израде: целобризгана обућа. 

Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат  од акредитоване установе са 

територије  Србије. Декларацију о усаглашености  са траженим стандардом. 

Сертификат о прегледу типа издат  од акредитоване установе са територије 

Србије. Упутство за употребу и одржавање. 

Ком. 103 

Радно одело (полукомбинезон+блуза+уложак) 

Радни полукомбинезон зелено сиве боје сировинског састава 65 % полиестер 35% 

памук. Велики број практичних џепова. Задњи део трегера је еластичан. Радна 

блуза зелено сиве боје сировинског састава 65 % полиестер 35% памук. Уложак је 

дводелни и израђен од 100 % полиестера.  
Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености. Упутство за употребу и 

одржавање. 

Ком 41 

Женски прслук  

Термоизоловани женски прслук  са  два лица , спољни слој је од сто посто најлона 

АЦ са водоотпорним слојем, унутрашњи слој је 100% полиестарски флис, са 

високом крагном и дужим леђним делом. Прслук има практичне џепове са обе 

стране. 

Ком. 96 

Мушки  прслук (сиве боје)                         

Прслук је равног кроја  дужине испод бокова и има подигнуту крагну. Прслук се 

затвра  пластичним ливеним рајсфершлусом по целој дужини до врха крагне 

преко којег је нашивена преклопна лајсна. Преклопна лајсна је за лице прслука 

причвршћена са три нашивене чичак траке. На прсном делу налазе се два џепа 

нашивена са ушицама бочно и у доњем делу који се вертикално према средини 

струка  затврају пластичним  спиралним рајсфершлусима. У поруб струка је 

убачен  еластични гајтан који се кроз две металне ринглице бочно са обе стране 

изводи у пластичне стопере. Водонепропусни прслук  од 100% полиестера са ПВЦ-

ом. Површинска маса тканине је од 250-270g/m2. 

Прслук је постављен полиестарском поставом  и има синтетичко пуњење-

кофлин. Површинска маса поставе је 50-55 g/m2. Синтетичко пуњење-кофлин 

има масу 130-140 g/m2. 

Доставити уз понуду: Извештај о контролисању издат од стране акредитоване 

установе са територије Србије. Упутство за употребу и одржавање. 

Ком 72 

Јакна (зелене боје) 

Тканина од које јакна треба да буде израђена мора да задовољава следеће 

карактеристике: 

- Површинска маса 140-160 g/m2 

- Сила кидања по основи: мин 80 даН 

- Сила кидања по потки: мин 90 даН 

- Водоодбојност: оцена 100 

- Јакна мора бити водонепропусна и паропропусна 

- Сировински састав: полиамид са ПУ премазом 100% 

- Уложак јакне (подјакна) је од полар плетенине следећих карактеристика: 

- Површинска маса 300-320 g/m2 

Ком. 21 
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- Сировински састав полиестер 100% 

Јакна је равног кроја, дужине испод бокова и има подигнуту крагну у коју је 

убачена капуљача. Капуљача је у предњем делу продужена, а продужеци 

формирају преклоп који се затвара чичак траком. У поруб капуљаче је убачен 

еластични гајтан на чијим крајевима се налазе пластични стопери. Задњи део 

крагне, у који је уметнута капуљача, се затвара са три равномерно распоређене 

чичак траке. Јакна се затвара пластичним ливеним рајсфершлусом по целој 

дужини, до врха крагне, преко кога је нашивена преклопна лајсна. Преклопна 

лајсна  је за лице јакне причвршћена са пет,  равномерно распоређених чичак 

трака од којих једна у крагни. Горњи прсни и леђни део јакне са рукавима до 

лактова, су израђени од једног комада тканине. Испод линије сечења, на прсном 

делу јакне налазе се косо усечени џепови који се затварају пластичним 

спиралним рајсфершлусима, преко којих се налазе веће нашивене преклопне 

лајсне. Рукави јакне имају нашивену манжетну, која у задњем делу има убачену 

еластичну траку, а у предњем делу има преклоп са нашивеном чичак траком. 

Испод пазуха су оставњени прорези који се затварају са три равномерно 

распоређене чичак траке. Јакна је у горњем делу поставњена мрежицом, а у 

доњем делу поставом. Рукави су такође поставњени. У поруб јакне је убачен 

еластични гајтан који бочно, кроз, риглице, излази из поруба и пролази кроз 

пластичне стопере. Јакна има подјакну, која може бити одвојени одевни предмет. 

Подјакна је израђена од полар плетенине и има подигнуту крагну. Рукави подјакне 

имају нашивену манжетну. Подјакна је пластичним ливеним рајсфершлусом, у 

предњем делу, фиксирана за јакну. У пределу манжетне рукава и у вратном 

изрезу подјакна је за јакну фиксирана елстичним таракама кроз које пролази 

трака од тканине и затвара се дрикером. Подјакна у доњем делу има два косо 

усечена џепа који се затварају пластичним спиралним рајсфершлусима. 

Доставити уз понуду: Извештај о испитивању  и контролисању издат  од 

акредитоване установе са територије  Србије. Упутство за употребу и одржавање. 

Кишна кабаница  

Водоотпорна са капуљачом која се пакује у крагну од 100% полиестера са слојем 

ПВЦ-а. 

 

Ком. 

 

28 

Рукавице за хемикалије 
EN 388, EN374, EN 421 

Рукавице са пет прстију  и палцем на длану. Рукавице мочене, рељефасте на 

длану и прстима. Израђене од мешавине латекса и неопрена. Постава рукавице 

је текстилна. 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености  са траженим стандардом. 

Сертификат о прегледу типа издат  од акредитоване установе са територије 

Србије. Технички лист произвођача. Упутство за употребу и одржавање. 

Ком. 5 

Рукавице варилачке 
EN 12477 

Рукавица са одвојених пет прстију и палцем на длану. Рукавица израђена од 

природне коже-говеђи цепаник, велур дебљине 1,1-1,3 mm, дужине 350-360 mm. 

Постава: неткани синтетички текстилни материјал 

Постава маншетне: памучно синтетичка тканина 

Рукавица шивена, шавови изведени изнутра, изузев шава на порубу рукавице. 

Заштита шавова изведена ушивањем кедера. 

Доставити уз понуду: Извештај акредитоване установе са територије Србије да 

рукавице  испуњавају тражене техничке карактеристике.  Декларацију о 

усаглашености са траженим стандардом. Сертифкат о прегледу типа издат од 

акредитоване установе са територије Србије.  Упутство за употреб и одржавање. 

Пар  2 

Рукавице  за рад са високим температурама 

ЕN 407 ЕN 388  ниво заштите мин. 2241 

Рукавице од специјалног материјала мочене у нитрил, имају изолациону поставу 

од нетканог текстила, прикладне за руковање предметима до 1800Ц. 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености  са траженим 

стандардом.Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са 

територије Србије. Упутство за употребу и одржавање. 

Пар 2 
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Домаћинске рукавице Пар 60 

Рукавице за електричаре Пар            1 

Рукавице латекс 

Заштитне рукавице од природне или синтетичке гуме,штите од дејства воде 

нагризајућих материја слабих концентрација. 

Материјал латекс, без  текстилне подлоге. 

Дебљина 0,4-0,7 mm 

Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат  од акредитоване установе са 

територије  Србије. Декларацију о усаглашености . Упутство за употребу и 

одржавање. 

Пар 8 

Рукавице плетене са латексом 

Израђене по стандарду ЕN 388 

Плетене бешавне рукавице са еластичном манжетном, мешавина памука и 

полиестера са слојем природног латекса, еластичне са храпавом површинском 

обрадом на длану и прстима за бољу противклизност. Рукавице са пет прстију и 

палцем на длану. Дебљина рукавице 1,4-1,6 mm. Минимална дужина рукавице је 

250 mm. 

Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат  од акредитоване установе са 

територије  Србије. Декларацију о усаглашености  са траженим 

стандардом.Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са 

територије Србије. Упутство за употребу и одржавање. 

Пар 105 

Рукавице кожне 

EN 388 ниво заштите 4121 

Рукавица са одвојених пет прстију и палцем на длану. Еластична трака за 

фиксирање рукавице уз рук. Начин израде: шивена, шавови изведени изнутра 

изузев шавова на еластичној траци и на порубу рукавице. 

Густина штепа 5/1 cm 

Рукавица израђена од говеђе коже. 

Дебљина рукавице: 0,7-0,9 mm 

Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат  од акредитоване установе са 

територије  Србије. Декларацију о усаглашености  са траженим 

стандардом.Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са 

територије Србије. Упутство за употребу и одржавање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11 

Рукавице БЕСТ са дебљим наносом латекса 

Стандард ЕN 388, -  ниво заштите мин. 3121. 

Мочене рукавице са храпавом површином. Тежина 1 комада рукавице мин.70 

gr/m2, а дебљина наноса латекса мин 1,6 mm. 

Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат  од акредитоване установе са 

територије  Србије. Декларацију о усаглашености  са траженим стандардом. 

Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије 

Србије. Упутство за употребу и одржавање. 

Пар  423 

Зимска капа 

Капа, топло постављена, заштита за уши за рад зими на отовреном простору, 

израдјена од: лице – полестер са ПВЦ премазом 100%, постава-памук 

100%,пунило-полиестер 100%. 

Скупљање при ручном прању на 40Ц – Ø 

Постојаност обојења: 

-прање на 40Cº: 4/4/4 

-зној (алкални+кисели): 4/4/4 

-отирање мокро 4 

-отирање суво: 4 

Доставити уз понуду: Извештај акредитоване установе са територије Србије да 

капа  испуњава тражене техничке карактеристике. Упутство за употребу и 

одржавање. 

Ком. 71 

Наочаре бистре 

ЕN 166  

Материјал: поликарбонатско стакло, бочна заштита, антимаглин, бистре, за 

заштиту од чврстих летећих честица и са подесивим ручицама. 

Ком. 1 
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Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености  са траженим 

стандардом.Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са 

територије Србије. Технички лист произвођача.Упутство за употребу и одржавање. 

Наочаре бистре (широко видно поље) 

ЕN 166 

Заштитне наочаре од поликарбонатног стакла, антимаглин. Имају широко видно 

поље и могу се носити преко диоптријских наочара. Имају широку еластичну 

траку за подешавање обима, пружају заштиту од прашине течности, топљеног 

метала и чврстих ужарених честица. 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености  са траженим стандардом. 

Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије 

Србије. Технички лист произвођача. Упутство за употребу и одржавање. 

Ком. 11 

Респиратор маска 

Маска за једнократну употребу. Израдјена од 100% полипропилен. 

Доставити уз понуду: Упутство за уотребу. 

Ком. 1210 

Респиратор маска, ниво заштите  FFP2 

ЕN 149 

Хоризонтално скопива маска са вентилом, ниво заштите FFP2 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености  са траженим 

стандардом.Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са 

територије Србије. Технички лист произвођача.Упутство за употребу и одржавање. 

Ком. 448 

Женски мантил беле боје 

Сировински састав: 100% памук. Површинска маса: 200-210 g/m2.. Скупљање по 

дужини и ширини маx 2%. Радни мантил, дугих рукава, копчање пластичним 

дугмадима, има по један џеп са стране у пределу струка. 

Доставити уз понуду: Извештај акредитоване установе да тканина од које је 

израђен мантил испуњава тражене техничке карактеристике.  Упутство за 

одржавање. 

Ком. 85 

Мушки мантил беле боје  

Сировински састав: 100% памук. Површинска маса: 200-210 g/m2. Скупљање по 

дужини и ширини маx 2%. Радни мантил, дугих рукава, копчање пластичним 

дугмадима, има по један џеп са стране у пределу струка. 

Доставити уз понуду: Извештај акредитоване установе да тканина од које је 

израђен мантил испуњава тражене техничке карактеристике.  Упутство за 

одржавање. 

Ком. 31 

Мушки мантил тегет боје 

Сировински састав: 65% полиестер, 35 % памук +- 5%. Површинска маса: 180-200 

g/m2. Скупљање маx 2%. Радни мантил тегет боје, дугих рукава, копчање 

пластичним дугмадима, има по један џеп са стране у пределу струка. 

Доставити уз понуду: Извештај акредитоване установе да тканина од које је 

израђен мантил испуњава тражене техничке карактеристике. Упутство за 

одржавање. 

Ком. 47 

Кецеља наглавна плава са жутим паспулом 

Кецеља трговачка – Кецеља се навлачи преко главе, има и задњи и предњи део. 

На предњој страни кецеље су нашивена два угласта џепа. У поруб џепа је 

нашивен паспул 0,5 cm жуте боје. Џепови су нашивени дуплим штепом а врхови 

су ојачани ринглицама. Вратни део кецеље, цела спољна ивица и траке за 

везивање у струку израђени су од паспула ширине 1 цм у жутој боји. 

 На саставу трака за везивање са кецељом такође ојачано ринглицама.  

Материјал диолен – 65% полиестер 35% памук, површинске масе 200-210 g/m2, 

основна боја ројал плава са жутим паспулом 

Доставити уз понуду: Упутство за употребу и одржавање. 

Ком. 5 

Кецеља зелена за оплодњу 

Кецеља радна – Кецеља прекрива само предњи део тела. Дужине до испод 

бокова са пластрон делом на грудима. Око врата се качи траком ширине 1,5 cm 

и дужине 60 cm. Траке за везивање у пределу бокова су ширине 1,5 cm а дужине 

50 cm. На пластрону (грудном делу) кецеље нашивен је џеп димензија 15x13 cm 

украсним штепом 1 mm, са десне стране џеша проштепани су канали за две 

Ком. 85 
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оловке.  Доњи део кецеље има 3 нашивена карго џепа. У средини је џеп 

димензије 32x22 cm коме је у дно ушитком формиран џак за комоцију дубине 3,5 

cm. Са обе стране великог џепа нашивен је по један такође карго џеп димензија 

22x14 cm у чијем је дну ушитком формиран џак за комоцију дубине 3 cm. Сви 

џепови и траке за везивање на местима при коришћењу изложена већем хабању 

ојачана су ринглицама. Спољне ивице кецеље порубљена су  порубом ширине 7 

cm. Материјал диолен – 65% полиестер 35% памук, површинске масе  200-210 

gr/m2, боја тканине – тамно зелена. 

Доставити уз понуду: Упутство за употребу и одржавање. 

Шешир платнени 

Шешир – Врх и обод шешира су облика кружнице. Пречник врха је 20 cm, а 

пречник обода 34 cm. Висина шешира је 8 cm. Обод шешира је ојачан лепљивим 

платном, иштепан паралелно са ивицом на више места правилно распоређеним 

штеповима. Обод је обрађен паспул траком ширине 1 cm. Врх шешира са 

унутрашње стране има преклоп на чичак чиме је образована нека врста џепа. 

Висина џепа се састоји од дупле тканине а са спољне стране целим обимом је 

на више места уздужно фиксирана трака – гуртна од полипропилена ширине 2 

cm. Шешир са унутрашње стране има полиестер учкур дужине 60 cm са 

пластичним стопером за регулацију дужине. Материјал диолен – 65% полиестер 

35% памук, површинске масе 240-250 gr/m2 , боја тканине –  сива 

Доставити уз понуду: Упутство за употребу и одржавање. 

Ком. 107 

 

Напомена:  

 

На блузама радних одела, јакнама и прслуцима понуђач је дужан да одштампа 

логотип (колор штампа) на предњој страни у димензији 10 x 6 cm, на задњој страни у 

димензији 20 x 15 cm и на предњој страни мантила у димензији 10 x 6 cm. Наручилац 

доставља припрему за штампу у ПДФ формату након потписивања уговора. 

 

Наведене количине су планиране на годишњем нивоу. Наручилац задржава право 

да одустане од дела набавке. Роба се поручује сукцесивно, а Понуђач испоручује на 

основу писаног требовања Наручиоца, које садржи врсту (где ће јасно бити 

дефинисан и конфекцијски број) и количину робе и то у року од  највише 5  дана од 

момента добијања требовања, на адресу Слободана Бајића 1, Земун Поље.  

 

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе узорке свих артикала са пратећом 

декларацијом којом потврђују усаглашеност производа са траженим стандардима 

и сертификат на основу кога је издата декларација, уколико је роба страног 

порекла, доставити преводе оверене од стране судског тумача, сертификат о 

прегледу типа и упутство за употребу и одржавање. Сви узорци ће бити враћени 
понуђачима након стручне оцене. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. став 1 
тачка 1) до 4) Закона, и то:  

 

 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

 

 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;  

 

 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;  

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезни услов за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. став 2  

Закона, и то: 

 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 немају забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  
 
ДОКАЗ - Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV 
и XIV-а). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом.  

 

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

складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Образца 

изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75.ЗЈН, којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће 

у поступку јавне набавке.  

 

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисан чл. 76. Закона, и то:  

 

 потребно је да у погледу финансијског капацитета није пословао са губитком 

у 2015-ој години и да у последњих шест месеци који предходе месецу у коме 

је објављен позив за подношење понуде није имао евидентирану блокаду 

рачуна.   

 ДОКАЗ - Изјава понуђача (на меморандуму, потписана и оверена и 

заведена), којом под пуном материјалном, кривичном и моралном 

одговорношћу гарантује да понуђач није пословао са губитком у 2015-ој 

години и да у последњих шест месеци који предходе месецу у коме је 
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објављен позив за подношење понуде није имао евидентирану блокаду 

рачуна. 

 потребно је у погледу пословног капацитета да је у периоду не дужем од 2 

године до дана објављивања позива за подношење понуда, извршио испоруку 

добара која су предмет набавке за коју подноси понуду у износу од минимум 

3.000.000,00 динара, 

 ДОКАЗ – Изјава понуђача (на меморандуму, потписана и оверена и 

заведена), којом потврђује да је у периоду не дужем од 2 године до дана 

објављивања позива за подношење понуда, извршио испоруку добара која су 

предмет набавке за коју подноси понуду у износу од минимум 3.000.000,00 

динара. 

 потребно је да у погледу техничког капацитета да располаже са минимум 1 

доставним возилом.   

 ДОКАЗ – Изјава понуђача (на меморандуму, потписана и оверена и 

заведена), којом потврђује да поседује минимум једно доставно возило и 

копија важеће саобраћајне дозволе. 

  
 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. 

 
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. 

  
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. 

 

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.  
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац 
ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. Лице уписано у Регистар понуђача може уместо 

достављеног доказа за услове из чл. 75. ст. 1. Закона навести у понуди интернет 

страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

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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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити 

да се први пут отвара. 

 

На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну  адресу, контакт особу 

и телефон. 

 

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 и узорке доставити на адресу: Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица 

Слободана Бајића број 1,  11185 Земун - Београд, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ добара – Радна одећа, обућа и опрема, јавна набавка број М-20/16,– НЕ 

ОТВАРАТИ“. 

 

Понуда  се   сматра    благовременом   уколико  је   примљена    од стране    

наручиоца до 08.07.2016. године до 12,00 часова. Отварање понуда ће се обавити 

истог дана са почетком у 12,15 часова у просторијама Института. 

 

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

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац 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. 

 

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, Понуђач може такву 

грешку отклонити и поред исправљеног дела понуде ставити потпис одговорног лица 

понуђача и извршити оверу печатом.  

 

Понуда мора да садржи попуњен, потписан и оверен: 

 Образац понуде  

 Модел уговора 

 Образац структуре цене са упутством како да се попуни  

 Образац изјаве о обавези достављања средства финансијског обезбеђења у 

случају доделе уговора  

 Образац изјаве о независној понуди  

 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона  

 Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75.ЗЈН  

 Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75.ЗЈН 
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Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца изјава датих под 

кривичном и материјалном одговорношћу) потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно 

дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке 

понуде. 

 

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

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: Институт за кукуруз 

„Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1,  11185 Београд, Земун, са назнаком: 

 

 „Измена  понуде  за  јавну набавку добара – Радна одећа, обућа и опрема, ЈН 

бр. М-20/16 -  НЕ  ОТВАРАТИ” или; 

 „Допуна  понуде  за  јавну набавку добара – Радна одећа, обућа и опрема, ЈН 

бр. М-20/16 -  НЕ  ОТВАРАТИ” или; 

 „Опозив  понуде  за  јавну набавку добара – Радна одећа, обућа и опрема, ЈН 

бр. М-20/16 -  НЕ  ОТВАРАТИ” или; 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Радна одећа, обућа и 

опрема, ЈН бр. М-20/16 -  НЕ  ОТВАРАТИ”. 

 

На полеђини коверте навести обавезно навести назив понуђача, тачну  адресу, 

контакт особу и телефон. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је 

потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе, адресу, контакт 

особу и телефон сваког од 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, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 
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6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

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

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 

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

делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

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

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

набавци. 

 

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

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

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

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

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

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81, 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,  

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

 

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

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

 

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. 
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8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

По свакој појединачној испоруци, у року који не може бити краћи од 15 ни дужи од 45 

календарских дана, од дана пријема исправне фактуре. 
 

8.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 

Добра ће се испоручивати сукцесивно и то у року од највише 5 дана од момента 

пријема писаног требовања Наручиоца. 

 

Место испоруке је адреса наручиоца, улица Слободана Бајића 1, Земун Поље.  

 

8.3. 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. 

 

8.4. Гарантни рок и рекламација 

Понуђач је у обавези да понуди гаранцију на дате производе у минимланом 

временском периоду који је прописао произвођач опреме. Гаранција мора да се 

односи на постојаност материјала као и на саму функционалност испоручених 

добра. 

 

8.5. Квалитет 

Под квалитетом се подразумева да одабрани понуђач испоручи добра у складу са 

траженом спецификацијом и стандардима који важе за наведена добра. 

 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ВРЕДНОСТ У 

ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 

набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 

вредност. 

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. 

 

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач, за обезбеђење испуњења уговорних обавеза, приликом закључења 

уговора, доставља сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, 

прописно потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну 

менице и потврдом о регистрацији менице, за добро извршење посла у износу 10% 

од вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана истека 

рока за коначно извршење посла.    
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Наручилац се обавезује да ће Извршиоцу вратити средства финансијског 

обезбеђења, након истека рока њихове важности. Саставни део Конкурсне 

документације је Образац изјаве којом се понуђачи oбавезују да ће, у случају 

доделе уговора, доставити средства финансијског обезбеђења предвиђена у 

Конкурсној документацији (поглавље IX). 

 

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:  

Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 Београд, 

Земун,  електронске  поште на e-mail: javnenabavke@mrizp.rs тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 

дана пре истека рока за подношење понуде у току радне недеље (понедељак-петак 

у периоду од 7:30 до 15:30 часова).  

 

Питања се достављају на меморандуму заинтересованог лица са деловодним 

бројем и датумом, оверено печатом заинтересованог лица и потписано од стране 

одговорног лица заинтересованог лица. 

 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 

за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна 

набавка број М-20/16”. 

 

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 ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

mailto:javnenabavke@mrizp.rs


Конкурсна документација за јавну набавку број М-20/16 

                                                                                                                                                                   17 /43 
 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

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

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

14. 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“. 

15. 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 понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. Уколико 

понуђачи имају исти рок плаћања, биће изабрана понуда понуђача који понуди 

дужи рок важења понуде. 

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 

који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да трпи штету 

због поступања наручиоца противно одредбама овог Закона.  

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

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 

електронском поштом на e-mail javnenabavke@mrizp.rs , факсом на број 011/3754994 

или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 

поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 

уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 

наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

  

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре 

истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 

подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона 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 члана 149. став 3. Закона, 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до 

застоја рока за подношење понуда.  

mailto:javnenabavke@mrizp.rs
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После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту 

права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

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

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. 

став 3. и 4. Закона, 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.  

 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 

60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: уписати 

податке о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 

права, сврха уплате: уписати редом ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне 

набавке поводом које се подноси захтев за заштиту. Потврда мора бити издата од 

стране банке, којом ће се потврдити да је уплата републичке административне 

таксе за подношење захтева за заштиту права у поступку ЈН мале вредности број М-

20/16 – Радна одећа, обућа и опрема   , реализована. Потврда банке мора да 

садржи назив наручиоца, мора да садржи печат банке и потпис овлашћеног лица, 

јасну ознаку да је уплата таксе извршена и датум када је уплата исте реализована, 

односно извршена. 

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу, којем је додељен уговор, 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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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
 

Добра – Радна одећа, обућа и опрема, ЈН број  М-20/16 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – Радна 

одећа, обућа и опрема, ЈН број  М-20/16. 

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-

mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 

са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 

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

да се попуни и достави за сваког подизвођача 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

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

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 

учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - добра - Радна одећа, обућа и опрема, ЈН број М-20/16.  

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

Рок и начин плаћања (минимум 

15  дана од дана службеног 

пријема рачуна) 

 

_____________________________ дана од 

дана службеног пријема рачуна 

Рок важења понуде (минимум 30 

дана од дана отварања понуда) 

 

_____________________________ дана од 

дана отварања понуда 

 

 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                       М.П.                                

___________________________     ________________________ 

 

 

 

 

Напомене:  

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи 

подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

печатом оверити образац понуде. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР 

 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:   

 

 

Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 Београд, 

Земун, МБ: 7017618, ПИБ: 100001589, кога заступа  директор др Бранка Кресовић (у 

даљем тексту: Наручилац),  са једне стране 

и 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 (у даљем тексту: Добављач), са друге стране 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују:  

 да је Институт за кукуруз „Земун Поље“ као Наручилац, у складу са Законом о 

јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности добара, редни број М-

20/16  – Радна одећа, обућа и опрема; 

 

 да је Наручилац у спроведеном поступку, изабрао понуду Добављача број 

______________ од __________ године. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 2. 

Добављач се обавезује да испоручи Наручиоцу добра ближе дефинисана 

Спецификацијом предмета јавне набавке, која је саставни део Конкурсне 

документације, редни број набавке: М-20/16. 

ЦЕНА 

 

Члан 3. 

Укупна уговорена вредност добара износи __________ динара без обрачунатог ПДВ-а 

односно _____________ са обрачунатим ПДВ-ом.  

 

Цене су фиксне и не могу се мењати у току трајања уговора.  

 
У цену су укључени сви трошкови које Добављач има око извршења предмета јавне 

набавке. 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити у року од ______________ дана од 

дана пријема рачуна и Записника о квалитативном и квантитативном пријему 

добара, потписаног од стране овлашћених лица уговорних страна на текући рачун 

Доваљача _________________. 
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 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 5. 

Добављач, за обезбеђење испуњења уговорних обавеза, приликом закључења 

уговора, дужан је да достави сопствену бланко меницу, са клаузулом „без 

протеста“, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за 

попуну менице и потврдом о регистрацији менице, за добро извршење посла у 

износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од 

дана истека рока за коначно извршење посла.  

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ 

 

Члан 6. 

Добављач се обавезује да, након закључења овог Уговора, робу испоручује 

сукцесивно, у року од ______ календарских дана, од дана пријема писаног 

требовања Наручиоца, на адресу Слободана Бајића 1, Земун Поље. Добављач се 

обавезује да  испоручи добра из члана 2.овог уговора у свему под условима из 

конкурсне документације. 
 

Роба се доставља на начин прописан за ту врсту робе. Роба мора бити оригинално 

упакована и декларисана на српском језику. Декларација која прати робу мора да 

садржи све податке у складу са законом а нарочито податке којима се доказује 

усаглашеност испоручене робе са карактеристикама, спецификацијом и описима 

траженим у конкурсној документацији. 
 

Приликом примопредаје добара се води записник који овлашћени представници 

Наручиоца и Добављача састављају и потписују, а отпремницу потврђује потписом 

овлашћени представник Наручиоца који је дужан да испоручена добра прегледа и 

да саопшти примедбе Добављачу у погледу видљивих недостатака. Писани приговор 

на квалитет и количину Наручилац је дужан да истакне Добављачу у року од 24 сата 

од момента испоруке односно преузимања добара, а за скривене недостатке, у 

року од 5 дана од дана сазнања. Наручилац је дужан да достави писану 

рекламацију – приговор а Добављач да отклони недостатке у најкраћем могућем 

року, а најкасније у року од 3 дана од пријема писане рекламације. 
 

ВИША СИЛА 

 

Члан 7. 

У случају кад, после закључења уговора, наступе догађаји и околности, које 

отежавају испуњење обавезе једне стране, који се могу сматрати „вишом силом“, 

уговорне стране могу споразумно изменити – продужити рок за извршење обавезе 

из претходног члана.  

 

Уговорени рок,  продужиће се за онолико дана, колико су трајале околности 

наведене у претходном ставу, што ће овлашћени представници заједнички 

констатовати у писаном документу – записнику. 

 

Члан 8. 

Уговорне стране неће одговарати за извршење уговорених обавеза у случају 

наступања догађаја, који представљају ''вишу силу''.  

 

Као случајеви ''више силе'' подразумевају се околности, које настану после 

закључења Уговора, као последица догађаја, које уговорне стране нису могле да 
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предвиде, спрече, отклоне или избегну и због којих је за једну уговорну страну 

испуњење уговора претерано отежано, онемогућено или би јој нанело претерано 

велики губитак.  

 

Као случајеви ''више силе'' сматрају се: природни догађаји, управне мере и 

догађаји, који се могу сматрати као катастрофе. 

 

Под случајем ''више силе'' не подразумева се недостатак материјала и радне снаге. 

Уговорна страна, која се  позива на ''вишу силу'', дужна је да обавести другу 

уговорну страну, чим је сазнала да су наступиле околности на које се позива. Друга 

страна може захтевати од стране, која се позива на ''вишу силу'', доказе о 

околностима и догађајима, датуму њиховог настанка и престанка.  

 

Случај ''више силе'' одлаже рок извршења уговорених обавеза за период трајања 

''више силе'' и њених последица, при чему ни једна уговорна страна нема права да 

захтева плаћање уговорне казне, накнаду штете, нити камате за период трајања 

''више силе'' и њених последица.  

 

Уговорна страна, која је у доцњи у погледу извршења уговорених обавеза, не може 

се позивати на ''вишу силу''. 

 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

 

Члан 9. 

Добављач се обавезује да:  

1. испоручи добра, у свему према усвојеној понуди, квалитетно, строго 

поштујући захтеве из Конкурсне документације, према професионалним 

правилима струке предвиђених за ову врсту посла, у складу са прописима, 

стандардима, техничким нормативима; 

2. уговорене обавезе изврши у року, утврђеном у члану 6. овог Уговора;  

3. обезбеди потребне техничке и кадровске услове за квалитетно и 

благовремено извршење посла; 

4. адекватно реагује на евентуалне непредвиђене тешкоће у реализацији посла, 

које могу да доведу у питање испуњење уговорног рока; 

5. подизвођачу______________________________________________повери на извршење 

део уговорене обавезе________________________________________; 

6. све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог Уговора. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

Члан 10. 

Наручилац се обавезује да: 

1. Добављачу омогући извршење уговорене обавезе; 

2. са Добављачем сачињава записнике и друга документа у вези са 

примопредајом добара, на начин предвиђен Уговором; 

3. Добављачу уредно плати цену, на начин и у роковима ближе одређеним 

одредбама      овог Уговора;  

4. све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог Уговора.      

 

Члан 11. 

Обзиром на намену и сврху колективне заштитне опреме Наручилац гарантује за 

квалитет и постојаност материјала као и усаглашеност са захтевима важећих 

стандарда за ову област. 
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Наручилац је обавезан да купцу омогући остваривање права из гарантног рока чије 

се трајање утврђује према произвођачкој гаранцији. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

 

Члан 12. 

Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор, у случајевима када Добављач: 

- не приступи извршењу уговорне обавезе; 

- не врши испоруку добара на начин описан у Спецификацији предмета набавке; 

- не достави средства финансијског обезбеђења на начин и у року утврђеним 

чланом 5. овог Уговора. 

 

Наручилац ће писаним путем обавестити Добављача о једностраном раскиду 

уговора. Отказни рок је 30 дана од дана писаног обавештења о раскиду уговора. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 13. 

Приоритет докумената за тумачење и примену овог Уговора је по следећем 

редоследу: 

- Уговор, 

- Конкурсна документација Наручиоца, ЈН бр. М-20/16. 

 

 

Члан 14. 

Саставни део овог Уговора је: 

1. Понуда број __________ од ____________2015. године, 

2. Образац структуре цене. 

 

Члан 15. 

За све што није регулисано овим Уговором,  примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима.  

Члан 16. 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора, уговорне стране ће 

решавати споразумно.  

 

У случају спора, уговорне стране уговарају надлежност  Привредног суда у 

Београду. 

 

Члан 17. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника 

уговорних страна. 

 

Члан 18. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) примерка, за 

сваку уговорну страну. 

 

 ДОБАВЉАЧ                                    НАРУЧИЛАЦ 

                   Директор 

            

 

                                                                                       др Бранка Кресовић  
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VIII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ   

Добра – Радна одећа, обућа и опрема , ЈН број  М-20/16 

 
Назив добра Јед. 

мере 

Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена са  

ПДВ-ом  

Укупна 

вредност 

са ПДВ-ом 

Ципеле плитке радне 

Стандард: SRPS EN 20347 O1 SRC 

Ципела израђена од природне коже, говеђи бокс, пресовани црне 

боје. Дебљина коже од 1,8-2mm. Наизменично превијање изнад 50 000 

циклуса. 

Постава:  

-предњи део: неткани текстил (филц) 

-шарице, крагна, језик: синтетичка плетенина  

Крагна: вештачка кожа, са уграђеним сунђером. 

Језик: вештачка кожа, постављен, затворене жабе форме. 

Појачања: предњи део- капна од термопластичног материјала, петни 

део луб од термопластичног материјала. 

Уложна табаница: неткани текстил, вадива ради одржавања. 

Ђон: 100% полиуреатан, двослојни са крампонима, отпоран на течна 

горива, отпоран на савијања. Отпорност целе обуће према води мин. 

60 минута. 

Везивање: помоћу три пара металних алки и синтетичке пертле са 

пластифицираним крајевима. Начин израде бризгана обућа. 

Доставити уз понуду: Извештај акредитоване установе са територије 

Србије да ципела испуњава тражене техничке карактеристике. 

Декларацију о усаглашености са траженим стандардом. Сертифкат о 

прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије. 

Технички лист произвођача. Упутство за употребу и одржавање. 

 

Пар  

 

 

59 

 

    

Плитке ципеле са челичном капом 
SRPS EN 20345 S1 SRC  

Ципела израђена од природне коже, говеђи бокс, пресовани црне 

боје. 

Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса. Дебљина коже је од 1,8-2 

mm. 

Постава:  

Пар  5 

    



Конкурсна документација за јавну набавку број М-20/16 

                                                                                                                                                                   28 /43 
 

-предњи део: неткани текстил (филц), 

-шарице, крагна, језик: синтетичка плетенина.  

Крагна: вештачка кожа, са уграђеним сунђером. 

Језик: вештачка кожа, постављен, затворене жабе форме. 

Заштита прстију: метална капна 

Уложна табаница: неткани текстил, вадива ради одржавања. 

Ђон: 100% полиуреатан, двослојни са крампонима, отпоран на течна 

горива, отпоран на савијања. Отпорност целе обуће према води мин. 

60 минута. 

Везивање: помоћу три пара металних алки и синтетичке пертле са 

пластифицираним крајевима. Начин израде бризгана обућа. 

Доставити уз понуду: Извештај акредитоване установе са територије 

Србије да ципела испуњава тражене техничке карактеристике. 

Декларацију о усаглашености са траженим стандардом. Сертифкат о 

прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије. 

Технички лист произвођача. Упутство за употребу  и одржавање. 

Ципела за електричаре (дубока) 

Стандард EN ISO 20345 нивои заштите SB E P WRU HRO SRC 

Дубоке црне ципеле израђене од коже, дебљине 1,8-2,00 mm  

водонепропусне. Постава: текстилна, пропушта ваздух, отпорна на 

абразију. Ципела мора бити без металних делова.  Унутрашњи  део 

ђона и ђон имају  високу електроотпорност. Спољашњи ђон отпоран до 

+300 Ц (1-минутни контакт). Заштита прстију: неметална заштита 

отпорна на ударе до 200Ј и отпорна на компресију до 1500 kg. 

Отпорност на струјни удар целе обуће:мин 2000 МΩ. Напон 18000 В: >0,3 

Ма. 

 Ђон: Полиуретан-нитрилна гума, отпотран на абразију. 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености  са траженим 

стандардом. Сертификат о прегледу типа издат  од акредитоване 

установе са територије Србије. Технички лист произвођача.  Упутство за 

употребу и одржавање. 

Пар  1 

    

Патике 

Патике беле боје, израђене од природне коже, постава израђена од 

текстилног материјала. Ђон: ПУ+гума у газећем делу. 

Величина: 36-48 

Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат  од акредитоване 

установе са територије  Србије. Упутство за употребу и одржавање. 

Пар  113 
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Мокасине (беле боје) 

Израђене по SRPS EN ISO 20347 SRC. Горњиште израђено од 

микрофибера. Постава антибактеријска и антимикробна  пропушта 

ваздух и отпорна на абразију. Ђон полиуретански са неклизајућим 

антистатичким својством. Ђон је отпоран на уља и киселине. 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености  са траженим 

стандардом. Сертификат о прегледу типа издат  од акредитоване 

установе са територије Србије. Технички лист произвођача. Упутство за 

употребу и одржавање. 

Пар  21 

    

Гумене чизме 

SRPS EN ISO 20347 ниво заштите OB E SRC. Израђене од гуме, постављене 

памучном плетенином.Чизме су до колена, висина горњег дела 

минимум 340 mm.  

Чизма је непропустљива. Ђон је гумени, ребрасти, са крампонима 

профилисан у циљу спречавања проклизавања висина крампона у 

предњем делу ђона минимум 5 mm. Дебљина ђона без крампона 

минимум 14 mm. Ђон је отпоран на течна горива, на базе и киселине. 

Отпорност на проклизавање на керамичком поду:клизање пете ка 

напред-коефицијент трења минимум 0, 50; клизање предњег дела ка 

напред-минимум 0,40. Начин израде: целогумена обућа. 

Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат  од акредитоване 

установе са територије  Србије. Декларацију о усаглашености  са 

траженим стандардом. Сертификат о прегледу типа издат  од 

акредитоване установе са територије Србије. Упутство за употребу и 

одржавање. 

Ком. 40 

    

ПВЦ чизме 

Израђене по SRPS EN ISO 20345 S5 SRA. Висина горњег дела лица чизме 

минимум 365 mm. Висина крампона у петном делу минимум 14 mm. 

Висина карампона у предњем делу ђона минимум 5 mm. Израђене од 

ПВЦ материјала на текстилној  подлози, са челичном капном и челичним 

уметком. Ђон ПВЦ са израженим крампонима. Начин израде: 

целобризгана обућа. 

Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат  од акредитоване 

установе са територије  Србије. Декларацију о усаглашености  са 

траженим стандардом. Сертификат о прегледу типа издат  од 

акредитоване установе са територије Србије. Упутство за употребу и 

одржавање. 

Ком. 103 
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Радно одело (полукомбинезон+блуза+уложак) 

Радни полукомбинезон зелено сиве боје сировинског састава 65 % 

полиестер 35% памук. Велики број практичних џепова. Задњи део 

трегера је еластичан. Радна блуза зелено сиве боје сировинског 

састава 65 % полиестер 35% памук. Уложак је дводелни и израђен од 

100 % полиестера.  
Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености. Упутство за 

употребу и одржавање. 

Ком 41 

    

Женски прслук  

Термоизоловани женски прслук  са  два лица , спољни слој је од сто 

посто најлона АЦ са водоотпорним слојем, унутрашњи слој је 100% 

полиестарски флис, са високом крагном и дужим леђним делом. 

Прслук има практичне џепове са обе стране. 

Ком. 96 

    

Мушки  прслук (сиве боје)                         

Прслук је равног кроја  дужине испод бокова и има подигнуту крагну. 

Прслук се затвра  пластичним ливеним рајсфершлусом по целој 

дужини до врха крагне преко којег је нашивена преклопна лајсна. 

Преклопна лајсна је за лице прслука причвршћена са три нашивене 

чичак траке. На прсном делу налазе се два џепа нашивена са 

ушицама бочно и у доњем делу који се вертикално према средини 

струка  затврају пластичним  спиралним рајсфершлусима. У поруб 

струка је убачен  еластични гајтан који се кроз две металне ринглице 

бочно са обе стране изводи у пластичне стопере. Водонепропусни 

прслук  од 100% полиестера са ПВЦ-ом. Површинска маса тканине је 

од 250-270g/m2. 

Прслук је постављен полиестарском поставом  и има синтетичко 

пуњење-кофлин. Површинска маса поставе је 50-55 g/m2. Синтетичко 

пуњење-кофлин има масу 130-140 g/m2. 

Доставити уз понуду: Извештај о контролисању издат од стране 

акредитоване установе са територије Србије. Упутство за употребу и 

одржавање. 

Ком 72 

    

Јакна (зелене боје) 

Тканина од које јакна треба да буде израђена мора да задовољава 

следеће карактеристике: 

- Површинска маса 140-160 g/m2 

- Сила кидања по основи: мин 80 даН 

- Сила кидања по потки: мин 90 даН 

Ком. 21 
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- Водоодбојност: оцена 100 

- Јакна мора бити водонепропусна и паропропусна 

- Сировински састав: полиамид са ПУ премазом 100% 

- Уложак јакне (подјакна) је од полар плетенине следећих 

карактеристика: 

- Површинска маса 300-320 g/m2 

- Сировински састав полиестер 100% 

Јакна је равног кроја, дужине испод бокова и има подигнуту крагну у 

коју је убачена капуљача. Капуљача је у предњем делу продужена, а 

продужеци формирају преклоп који се затвара чичак траком. У поруб 

капуљаче је убачен еластични гајтан на чијим крајевима се налазе 

пластични стопери. Задњи део крагне, у који је уметнута капуљача, се 

затвара са три равномерно распоређене чичак траке. Јакна се 

затвара пластичним ливеним рајсфершлусом по целој дужини, до врха 

крагне, преко кога је нашивена преклопна лајсна. Преклопна лајсна  је 

за лице јакне причвршћена са пет,  равномерно распоређених чичак 

трака од којих једна у крагни. Горњи прсни и леђни део јакне са 

рукавима до лактова, су израђени од једног комада тканине. Испод 

линије сечења, на прсном делу јакне налазе се косо усечени џепови 

који се затварају пластичним спиралним рајсфершлусима, преко којих 

се налазе веће нашивене преклопне лајсне. Рукави јакне имају 

нашивену манжетну, која у задњем делу има убачену еластичну траку, 

а у предњем делу има преклоп са нашивеном чичак траком. Испод 

пазуха су оставњени прорези који се затварају са три равномерно 

распоређене чичак траке. Јакна је у горњем делу поставњена 

мрежицом, а у доњем делу поставом. Рукави су такође поставњени. У 

поруб јакне је убачен еластични гајтан који бочно, кроз, риглице, излази 

из поруба и пролази кроз пластичне стопере. Јакна има подјакну, која 

може бити одвојени одевни предмет. Подјакна је израђена од полар 

плетенине и има подигнуту крагну. Рукави подјакне имају нашивену 

манжетну. Подјакна је пластичним ливеним рајсфершлусом, у 

предњем делу, фиксирана за јакну. У пределу манжетне рукава и у 

вратном изрезу подјакна је за јакну фиксирана елстичним таракама 

кроз које пролази трака од тканине и затвара се дрикером. Подјакна у 

доњем делу има два косо усечена џепа који се затварају пластичним 

спиралним рајсфершлусима. 

Доставити уз понуду: Извештај о испитивању  и контролисању издат  од 



Конкурсна документација за јавну набавку број М-20/16 

                                                                                                                                                                   32 /43 
 

акредитоване установе са територије  Србије. Упутство за употребу и 

одржавање. 

Кишна кабаница  

Водоотпорна са капуљачом која се пакује у крагну од 100% полиестера 

са слојем ПВЦ-а. 

 

Ком. 

 

28 

    

Рукавице за хемикалије 
EN 388, EN374, EN 421 

Рукавице са пет прстију  и палцем на длану. Рукавице мочене, 

рељефасте на длану и прстима. Израђене од мешавине латекса и 

неопрена. Постава рукавице је текстилна. 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености  са траженим 

стандардом. Сертификат о прегледу типа издат  од акредитоване 

установе са територије Србије. Технички лист произвођача. Упутство за 

употребу и одржавање. 

Ком. 5 

    

Рукавице варилачке 
EN 12477 

Рукавица са одвојених пет прстију и палцем на длану. Рукавица 

израђена од природне коже-говеђи цепаник, велур дебљине 1,1-1,3 mm, 

дужине 350-360 mm. 

Постава: неткани синтетички текстилни материјал 

Постава маншетне: памучно синтетичка тканина 

Рукавица шивена, шавови изведени изнутра, изузев шава на порубу 

рукавице. 

Заштита шавова изведена ушивањем кедера. 

Доставити уз понуду: Извештај акредитоване установе са територије 

Србије да рукавице  испуњавају тражене техничке карактеристике.  

Декларацију о усаглашености са траженим стандардом. Сертифкат о 

прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије.  

Упутство за употреб и одржавање. 

Пар  2 

    

Рукавице  за рад са високим температурама 

ЕN 407 ЕN 388  ниво заштите мин. 2241 

Рукавице од специјалног материјала мочене у нитрил, имају 

изолациону поставу од нетканог текстила, прикладне за руковање 

предметима до 1800Ц. 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености  са траженим 

стандардом.Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване 

установе са територије Србије. Упутство за употребу и одржавање. 

Пар 2 
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Домаћинске рукавице Пар 60     

Рукавице за електричаре Пар            1     

Рукавице латекс 

Заштитне рукавице од природне или синтетичке гуме,штите од дејства 

воде нагризајућих материја слабих концентрација. 

Материјал латекс, без  текстилне подлоге. 

Дебљина 0,4-0,7 mm 

Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат  од акредитоване 

установе са територије  Србије. Декларацију о усаглашености . 

Упутство за употребу и одржавање. 

Пар 8 

    

Рукавице плетене са латексом 

Израђене по стандарду ЕN 388 

Плетене бешавне рукавице са еластичном манжетном, мешавина 

памука и полиестера са слојем природног латекса, еластичне са 

храпавом површинском обрадом на длану и прстима за бољу 

противклизност. Рукавице са пет прстију и палцем на длану. Дебљина 

рукавице 1,4-1,6 mm. Минимална дужина рукавице је 250 mm. 

Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат  од акредитоване 

установе са територије  Србије. Декларацију о усаглашености  са 

траженим стандардом.Сертификат о прегледу типа издат од 

акредитоване установе са територије Србије. Упутство за употребу и 

одржавање. 

Пар 105 

    

Рукавице кожне 

EN 388 ниво заштите 4121 

Рукавица са одвојених пет прстију и палцем на длану. Еластична трака 

за фиксирање рукавице уз рук. Начин израде: шивена, шавови 

изведени изнутра изузев шавова на еластичној траци и на порубу 

рукавице. 

Густина штепа 5/1 cm 

Рукавица израђена од говеђе коже. 

Дебљина рукавице: 0,7-0,9 mm 

Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат  од акредитоване 

установе са територије  Србије. Декларацију о усаглашености  са 

траженим стандардом.Сертификат о прегледу типа издат од 

акредитоване установе са територије Србије. Упутство за употребу и 

одржавање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11 

    

Рукавице БЕСТ са дебљим наносом латекса Пар  423     
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Стандард ЕN 388, -  ниво заштите мин. 3121. 

Мочене рукавице са храпавом површином. Тежина 1 комада рукавице 

мин.70 gr/m2, а дебљина наноса латекса мин 1,6 mm. 

Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат  од акредитоване 

установе са територије  Србије. Декларацију о усаглашености  са 

траженим стандардом. Сертификат о прегледу типа издат од 

акредитоване установе са територије Србије. Упутство за употребу и 

одржавање. 

Зимска капа 

Капа, топло постављена, заштита за уши за рад зими на отовреном 

простору, израдјена од: лице – полестер са ПВЦ премазом 100%, 

постава-памук 100%,пунило-полиестер 100%. 

Скупљање при ручном прању на 40Ц – Ø 

Постојаност обојења: 

-прање на 40Cº: 4/4/4 

-зној (алкални+кисели): 4/4/4 

-отирање мокро 4 

-отирање суво: 4 

Доставити уз понуду: Извештај акредитоване установе са територије 

Србије да капа  испуњава тражене техничке карактеристике. Упутство 

за употребу и одржавање. 

Ком. 71 

    

Наочаре бистре 

ЕN 166  

Материјал: поликарбонатско стакло, бочна заштита, антимаглин, 

бистре, за заштиту од чврстих летећих честица и са подесивим 

ручицама. 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености  са траженим 

стандардом.Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване 

установе са територије Србије. Технички лист произвођача.Упутство за 

употребу и одржавање. 

Ком. 1 

    

Наочаре бистре (широко видно поље) 

ЕN 166 

Заштитне наочаре од поликарбонатног стакла, антимаглин. Имају 

широко видно поље и могу се носити преко диоптријских наочара. 

Имају широку еластичну траку за подешавање обима, пружају заштиту 

од прашине течности, топљеног метала и чврстих ужарених честица. 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености  са траженим 

Ком. 11 
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стандардом. Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване 

установе са територије Србије. Технички лист произвођача. Упутство за 

употребу и одржавање. 

Респиратор маска 

Маска за једнократну употребу. Израдјена од 100% полипропилен. 

Доставити уз понуду: Упутство за уотребу. 

Ком. 1210 

    

Респиратор маска, ниво заштите  FFP2 

ЕN 149 

Хоризонтално скопива маска са вентилом, ниво заштите FFP2 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености  са траженим 

стандардом.Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване 

установе са територије Србије. Технички лист произвођача.Упутство за 

употребу и одржавање. 

Ком. 448 

    

Женски мантил беле боје 

Сировински састав: 100% памук. Површинска маса: 200-210 g/m2.. 

Скупљање по дужини и ширини маx 2%. Радни мантил, дугих рукава, 

копчање пластичним дугмадима, има по један џеп са стране у пределу 

струка. 

Доставити уз понуду: Извештај акредитоване установе да тканина од 

које је израђен мантил испуњава тражене техничке карактеристике.  

Упутство за одржавање. 

Ком. 85 

    

Мушки мантил беле боје  

Сировински састав: 100% памук. Површинска маса: 200-210 g/m2. 

Скупљање по дужини и ширини маx 2%. Радни мантил, дугих рукава, 

копчање пластичним дугмадима, има по један џеп са стране у пределу 

струка. 

Доставити уз понуду: Извештај акредитоване установе да тканина од 

које је израђен мантил испуњава тражене техничке карактеристике.  

Упутство за одржавање. 

Ком. 31 

    

Мушки мантил тегет боје 

Сировински састав: 65% полиестер, 35 % памук +- 5%. Површинска 

маса: 180-200 g/m2. Скупљање маx 2%. Радни мантил тегет боје, дугих 

рукава, копчање пластичним дугмадима, има по један џеп са стране у 

пределу струка. 

Доставити уз понуду: Извештај акредитоване установе да тканина од 

које је израђен мантил испуњава тражене техничке карактеристике. 

Упутство за одржавање. 

Ком. 47 
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Кецеља наглавна плава са жутим паспулом 

Кецеља трговачка – Кецеља се навлачи преко главе, има и задњи и 

предњи део. На предњој страни кецеље су нашивена два угласта џепа. 

У поруб џепа је нашивен паспул 0,5 cm жуте боје. Џепови су нашивени 

дуплим штепом а врхови су ојачани ринглицама. Вратни део кецеље, 

цела спољна ивица и траке за везивање у струку израђени су од 

паспула ширине 1 цм у жутој боји. 

 На саставу трака за везивање са кецељом такође ојачано ринглицама.  

Материјал диолен – 65% полиестер 35% памук, површинске масе 200-

210 g/m2, основна боја ројал плава са жутим паспулом 

Доставити уз понуду: Упутство за употребу и одржавање. 

Ком. 5 

    

Кецеља зелена за оплодњу 

Кецеља радна – Кецеља прекрива само предњи део тела. Дужине до 

испод бокова са пластрон делом на грудима. Око врата се качи 

траком ширине 1,5 cm и дужине 60 cm. Траке за везивање у пределу 

бокова су ширине 1,5 cm а дужине 50 cm. На пластрону (грудном делу) 

кецеље нашивен је џеп димензија 15x13 cm украсним штепом 1 mm, са 

десне стране џеша проштепани су канали за две оловке.  Доњи део 

кецеље има 3 нашивена карго џепа. У средини је џеп димензије 32x22 

cm коме је у дно ушитком формиран џак за комоцију дубине 3,5 cm. 

Са обе стране великог џепа нашивен је по један такође карго џеп 

димензија 22x14 cm у чијем је дну ушитком формиран џак за комоцију 

дубине 3 cm. Сви џепови и траке за везивање на местима при 

коришћењу изложена већем хабању ојачана су ринглицама. Спољне 

ивице кецеље порубљена су  порубом ширине 7 cm. Материјал диолен 

– 65% полиестер 35% памук, површинске масе  200-210 gr/m2, боја 

тканине – тамно зелена. 

Доставити уз понуду: Упутство за употребу и одржавање. 

Ком. 85 

    

Шешир платнени 

Шешир – Врх и обод шешира су облика кружнице. Пречник врха је 20 

cm, а пречник обода 34 cm. Висина шешира је 8 cm. Обод шешира је 

ојачан лепљивим платном, иштепан паралелно са ивицом на више 

места правилно распоређеним штеповима. Обод је обрађен паспул 

траком ширине 1 cm. Врх шешира са унутрашње стране има преклоп 

на чичак чиме је образована нека врста џепа. Висина џепа се састоји 

од дупле тканине а са спољне стране целим обимом је на више места 

уздужно фиксирана трака – гуртна од полипропилена ширине 2 cm. 

Ком. 107 
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Шешир са унутрашње стране има полиестер учкур дужине 60 cm са 

пластичним стопером за регулацију дужине. Материјал диолен – 65% 

полиестер 35% памук, површинске масе 240-250 gr/m2 , боја тканине –  

сива 

Доставити уз понуду: Упутство за употребу и одржавање. 

 

 

Укупна цена без ПДВ - а _____________________________динара. 

Износ ПДВ – а _______________________________________ динара. 

Укупна цена са ПДВ – ом ___________________________ динара. 

             
 Датум и место:                                                                                          Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                              

-------------------------------------------                                                              М.П.                                                               _____________________________ 

 

*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а 

што је потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке понуде. 
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IX ИЗЈАВА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У 

СЛУЧАЈУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА 
 

Добра – Радна одећа, обућа и опрема, ЈН број  М-20/16 

                          

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице 

понуђача, дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

да ће Понуђач 

________________________________________________________________________ (навести назив 

и адресу понуђача),  у случају доделе уговора, бити обавезан да приликом 

потписивања уговора достави следеће средство финансијског обезбеђења 

испуњења својих уговорних обавеза: 

 

 

- Оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно 

потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и 

потврдом о регистрацији менице, за добро извршење посла у износу 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана истека рока 

за коначно извршење посла. 

 

 

 

   Датум и место:      Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                

__________________________                   М.П.        __________________________           
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X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

Добра – Радна одећа, обућа и опрема, јавна набавка број: М-20/16 

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, Понуђач 

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ [навести 

назив и адресу 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 и место:      Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                

__________________________                   М.П.        __________________________           

 

*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати 

обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља 

као саставни део заједничке понуде. 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Добра – Радна одећа, обућа и опрема, јавна набавка број: М-20/16 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________, 

(Назив и адреса понуђача)  
даје: 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке добара – Радна одећа, обућа и опрема, ЈН број М-20/16 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 
 
 
 
 
 

 

   Датум и место:      Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                

__________________________                   М.П.        __________________________           

  
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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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
  

Добра – Радна одећа, обућа и опрема, јавна набавка број: М-20/16 
 

 
 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу 
 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач  

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________(навести 

назив  и адресу понуђача)  у поступку јавне набавке добара – Радна одећа, обућа и 

опрема,  ЈН број М-20/16 поштовао је све обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

 

 

   Датум и место:      Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                

__________________________                   М.П.        __________________________           

  
 

 

Напомена: *У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да 

образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом 

оверавати обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача који се 

доставља као саставни део заједничке понуде. 
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

Добра – Радна одећа, обућа и опрема, јавна набавка број: М-20/16 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________ (навести назив понуђача) у 

поступку јавне набавке добара – Радна одећа, обућа и опрема,  ЈН број М-20/16, 

испуњава све услове из чл. 75. став 1. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

 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; 

 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). 
 

Место:________________                                                                                      Понуђач 

Датум:________________                                    М.П.                                 _____________________                                                         

                                                                                                               потпис овлашћеног лица 

 

Уколико понуду подноси група понуђача: Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

У случају потребе, Изјаву копирати у потребном броју примерака за сваког члана 

групе понуђача. 
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XIII-а ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗЈН 

Добра – Радна одећа, обућа и опрема, јавна набавка број: М-20/16 

 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

 

Подизвођач_______________________________________[навести назив подизвођача) у 

поступку јавне добара – Радна одећа, обућа и опрема, ЈН број М-20/16, испуњава 

све услове из чл. 75. став 1. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

 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; 

 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:________________                                                                                   Подизвођач 

Датум:________________                                    М.П.                                 _____________________                                                         

                                                                                                               Потпис овлашћеног лица 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем: Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  

 

У случају потребе, Изјаву копирати у потребном броју примерака за сваког 

подизвођача. 

 

 


