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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке број: 973/1 од 25.09.2015. године и Решења о образовању Комисије за 
спровођење поступка јавне набавке, број: 973/2 од 25.09.2015. године, припремљена је: 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

За јавну набавку мале вредности – ХТЗ опрема 
ЈН МВ бр. 25/2015 
 
 

Конкурсна документација садржи: 
 

I 
 
Општи подаци о јавној набавци 
 

II 
  
Подаци о предмету јавне набавке 

 

III 

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

V 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова са Обрасцем 
изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. Гласник РС“, бр. 124/2013, 68/2015) 

VI 
 
Упутство понуђачима како да сачине понуду  
 

 
VII 

 
Образац понуде 
 

VIII 
 
Модел уговора 
 

IX 
 
Образац трошкова припреме понуде 
 

 
X 
 

Образац изјаве о независној понуди 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: ЈП ''Национални парк Тара'' 

Адреса: Миленка Топаловића бр. 3, 31250 Бајина Башта 

Интернет страница: www.nptara.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 ЈН МВ број 25/2015 су добра – ХТЗ опрема. 

 

4. Контакт особе  
Љубодраг Петровић - Референт набавке 

Наташа Јелисавчић - Службеник за јавне набавке 

Контакт телефон/факс: 031/863-644 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке ЈН МВ бр. 25/2015 је набавка ХТЗ опреме. 
Ознака из општег речника набавке: 18000000 – Одећа, обућа, пртљаг и прибор. 
 

 
2. Партије 

Јавна набавка је обликована по партијама. 
 

Партија 1: Радна униформа за шумаре 
Партија 2: Заштитно одело за секаче 
Партија 3: Полудубоке теренске ципеле 
Партија 4: Полудубоке ципеле за секаче са металном капном 
Партија 5: Гумене чизме 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И 
СЛ. 
 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

 
ПАРТИЈА 1 - Радна униформа за шумаре 

 
1. КОШУЉА ДУГИ РУКАВ (КОМ 63) 
 
Кошуља се на предњој страни закопчава са седам дугмади чија боја одговара боји 
кошуље. На средини предњег дела налази се лајсна, са отвореним рупицама за 
закопчавање. На предњем делу, лево и десно, у висини прса су нашивени џепови, 
прекривени  патнама које се затварају чичак траком  на две позиције. На  средини  џепа  
је  сложена  фалта. Крагна  је  класична. Рукави су кројени из једног дела. На дужини 
рукава су манжетне, које се копчају чичак траком, која има функцију регулисања 
ширине рукава. На средини рукава у пределу лакта нашивена су ојачања од исте 
тканине у облику правоугаоника. На десном рукаву у висини рамена нашивен меки 
чичак за вежени амблем у сусрет природи, на левом рукаву у висини рамена нашивен 
меки чичак за вежени амблем националног парка „ТАРА“, а изнад десног џепа нашивен 
меки чичак за вежену ознаку имена и презимена. Боја  кошуље је зелена. 
 
2. КОШУЉА КРАТКИ РУКАВ (КОМ 63) 
Кошуља се на предњој страни закопчава са седам дугмади чија боја одговара боји 
кошуље. На средини предњег дела налази се лајсна, са отвореним рупицама за 
закопчавање. На предњем делу, лево и десно, у висини прса су нашивени џепови, 
прекривени  патнама које се затварају чичак траком  на две позиције. На  средини  џепа  
је  сложена  фалта. Крагна  је  класична. Рукави су кројени из једног дела. Рукави су 
кратки. На десном рукаву у висини рамена нашивен меки чичак за вежени амблем у 
сусрет природи, на левом рукаву у висини рамена нашивен меки чичак за вежени 
амблем националног парка „ТАРА“, а изнад десног џепа нашивен меки чичак за вежену 
ознаку имена и презимена. Боја  кошуље је зелена. 
 
3.  ПАНТАЛОНЕ (КОМ 126) 
Панталоне су са косим унутрашњим горњим џеповима. Отвор џепа проштепан је са два 
штепа. Доњи џепови израђени су са две фалте, а предња страна џепа је краћа од задње 
чиме је горња страна џепа закошена. Џепови се постављају на дужини од око 20 cm 
испод појаса. Изнад џепова се налази правоугаона патна чији су крајеви закошени. 
Панталоне  се  копчају  помоћу  4  дугмета,  три  су  скривена  лајсном,  а  једно  је  у  
појасу. У појас панталона са унутрашње стране је отворен канал у који је увучен 
плетени учкур ради регулисања обима.  Џепови и патне проштепани су са два штепа, 
док су фалте на џеповима проштепане једним штепом. На појасу је ушивено седам гајки 
за каиш. На задњици панталона у седалном делу нашивено ојачање од исте тканине 
(дупла тканина). Боја панталона је зелена. 
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ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ ТКАНИНЕ ЗА: КОШУЉУ И ПАНТАЛОНЕ 
Елементи испитивања Јединица 

мере 
Тражена 
вредност 

Дозвољено 
одступање 

Површинска маса  g/m2 180 ±5 % 
Претплетај  платно  
Сировински састав    
Памук % 33 ±3 % 
Полиестер % 67 ±3 % 
Конструкција тканине    
Основа : памук/полиестер % 33/67 ±3 % 
Потка :  памук/полиестер % 33/67 ±3 % 
Густина жица на 1 cm    
Основа  39 ±2 жице 
Потка  21 ±2 жице 
Скупљање при прању на 60°C     
Основа % 3 макс 
Потка % 3 макс 
Постојаност обојења    
Светлост Oцена  4/5 мин 
Прање на 60 ºC Oцена 4 мин 
Зној Oцена 4 мин 
Мокро трење Oцена 3 мин 
Суво трење Oцена 3/4 мин 

 
4.  ПРСЛУК (КОМ 9) 
Прслук се копча рајсфершлусом. Прслук је постављен мрежастом поставом. Доњи 
делови прслука су благо заобљени па је и са бочне стране прслука урађена блага 
кривина и нема оштрих линија. На леђном делу, прслук је пресечен по половини и 
проштепан. У горњем левом делу прслука у висини груди, смештен је један мањи џеп са 
патном која се копча дрикером. Џеп је истурен фалтом коју има око себе и по средини 
џепа. Џеп има додатак, 2 каишчића за оловке, са десне стране џепа ка унутрашњем делу 
прслука. На горњој десној страни прслука у висини груди, смештен је џеп са патном 
који се затвара са два дрикера. И овај џеп има фалту по целом обиму, и по средини џепа. 
У доњем делу прслука са обе стране нашивени су велики џепови са патнама које се 
затварају са једним дрикером. Џепови имају фалту по средини џепа. Боја прслука је 
зелена.   
 
ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ ТКАНИНЕ ЗА: ПРСЛУК 
 
Елементи испитивања Јединица 

мере 
Тражена 
вредност 

Дозвољено 
одступање 

Површинска маса  g/m2 230 ±5 % 
Претплетај  Кепер 3:1  
Сировински састав    
Памук % 50 ±3 % 
Полиестер % 50 ±3 % 
Конструкција тканине    
Основа: памук/полиестер % 50/50 ±3 % 
Потка :  памук/полиестер % 50/50 ±3 % 
Прекидне силе    
Основа daN 120 мин 
Потка daN 60 мин 
Густина жица на 1 цм    
Основа  49 ±2 жице 
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Потка  25 ±2 жице 
Скупљање при прању на 60°C     
Основа % 3 макс 
Потка % 3 макс 
Постојаност обојења    
Светлост Oцена  4/5 мин 
Прање на 60 ºC Oцена 4 мин 
Зној Oцена 4 мин 
Мокро трење Oцена 3 мин 
Суво трење Oцена 3/4 мин 
Водоодбојност (metoda C) Oцена 80 мин 

 
5. ПОЛО МАЈИЦА (КОМ 150) 
Памучна мајица израђена је од жeрсеј (жерсеј преплетај) пике, оковратник од рендер 
плетива. 
На предњем делу је 3 cm широка лајсна, која се закопчава с три дугмета у боји основне 
тканине.   
На дужини мајице бочни шавови имају шлиц-отвор око 7 cm. Производ мора бити 
сашивен тако да шавови издрже нормална напрезања. Завршеци шавова морају бити 
учвршћени. Унутрашњи шавови морају бити такви да не узрокују парање плетенине. На 
левој страни у висини груди нашивен је меки чичак за ознаку националног парка 
„ТАРА“, а на десној страни нашивен меки чичак за ознаку амблема „у сусрет природи“. 
Мајица се израђује у зеленој боји боји. Тканина за израду мајице је 100% памук 180-200 
g/m2 , скупљање максимално 4%. 
 

 
ПAРTИJA 2 - Заштитно одело за секаче (ком 12) 
 
1. Пaнтaлoнe сa трeгeримa и зaштитнoм мрeжицoм за секаче – EN 381-5: Тип А – 
Класа 1 
 
Пaнтaлoнe за секаче су изрaђeнe oд oснoвнoг мaтeриjaлa зeлeнe бoje сирoвинскoг 
сaстaвa 50% пaмук 50% пoлиeстeр тeжинe 240 g/m². Пaнтaлoнe су сa плaстрoнoм 
нaрaнџaстe бoje нa прeдњoj и трeгeримa нa зaдњoj стaрни истe нaрaџaстe бoje. У 
трeгeримa у дужини oд 10 дo 15 cm угрaђeнa je eлaстичнa гумeнa трaкa, a сa плaстрoнoм 
су спojeни шнaлaмa. Улoжaк пaнтaлoнe тj. мрeжaстa зaштитa je сирoвинскoг сaстaвa 
100% пoлиaмид и сaстojи oд 9 слojeвa oблoжeнa пoлиeстeрскoм пoстaвoм и 
пoлиeстeрскoм мрeжицoм. У пojaсу пaнтaлoнa пoзaди je цeлoм дужинoм oд бoкa дo 
бoкa угрaђeнa eлaстичнa трaкa у ширини пojaсa. Нa лeвoм бoку je oстaвљeнa мoгућнoст 
зaкoпчaвaњa сa три дугмeтa. Шлиц сe зaтвaрa дугмaдимa. Нa пaнтaлoнaмa нa прeдњeм 
дeлу испoд пojaсa су двa кoсa џeпa. Нa лeвoj нoгaвици бoчнo у висини изнaд кoлeнa 
нaшивeн je џeп сa пaтнoм. Пoзaди сa дeснe стрaнe нaлaзи je jeдaн нaшивeни џeп сa 
рajсфeршлусoм. 
 
2. Блузa зa сeкaчe – EN 381-11: Класа 1 
 
Блузa je изрaђeнa oд oснoвнoг мaтeриjaлa зeлeнe бoje сирoвинскoг сaстaвa 50% пaмук 
50% пoлиeстeр тeжинe 240 g/m². Блузa je дужинe дo бoкoвa, зaтвaрa сe рajсфeршлусoм 
пo цeлoj дужини прeкo кojeг je нaшивeнa шoб лajснa кoja сe причвршћуje чичaк трaкaмa 
нa три мeстa. Блузa je нa прeдњици и лeђимa у висини oд рaмeнa дo пoлoвинe oрукaвљa 
нaрaнџaстe бoje. У висини груди испoд линиje сeчeњa нaлaзe сe двa нaшивeнa џeпa сa 
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фaлтoм, a зaтвaрajу сe пaтнaмa сa чичaк трaкoм. У дoњeм дeлу су oтвoрeнa двa кoсa 
џeпa сa џeп лajснaмa. Лeђa су прoшивeнa сa двe фaлтe штo oмoгућaвa вeћу слoбoду 
пoкрeтa. Блузa сe зaвршaвa пojaсoм у кoje je нa бoкoвимa угрaђeнa eлaстичнa трaкa пo 
ширини и дужини oд 12 cm. Рукaви су jeднoдeлни и зaвршaвajу сe мaнжeтнoм кoja сe 
зaтвaрa чичaк трaкoм. Крaгнa je висoкa ткз. рускa. Блузa je пoстaвљeнa сa мрeжaстoм 
зaштитoм сирoвинскoг сaстaвa 100% пoлиaмид и aстojи oд 9 слojeвa oблoжeнa 
пoлиeстeрскoм пoстaвoм и пoлиeстeрскoм мрeжицoм. Mрeжaстa зaштитa сe у блузу 
угрaђуje нa рaмeнa и лeђимa у висини oд рaмeнa дo пoлoвинe oрукaвљa. Taкoђe, 
мрeжaстa зaштитa сe угрaђуje у рукaвe и прeдњицe лeвe и дeснe стрaнe дo пojaсa нa 
бoкoвимa. 
 
 
ПAРTИJA 3 - Полудубоке теренске ципеле (пари 78) 
 
Квaлитeт 
Квaлитeт рaднe oбућe je дeфинисaн прeмa стaндaрду   EN   ISO   20347:2004,    EN ISO 
20347:2004/A 1:2007 и EN ISO 20347:2004/AC:2007, рeфeрeнтним стaндaрдимa пo врсти 
дeклaрисaних oснoвних и пoмoћних мaтeриjaлa и Прoизвoђaчкoj спeцификaциjи. 
 
Moдeл тeрeнскe пoлудубoкe ципeлe 
Moдeлирaнa je дa зaштити нoгу у нивoу глeжњa. Oбућa je нa сaри ципeлe снaбдeвeнa 
чвршћoм и дeбљoм крaгнoм кoja je испуњeнa сунђeрaстoм мaсoм зa зaштиту нoгe oд 
изврнућa и жуљaњa. Jeзик je зглoбни у сaстaву лицa (жaбa jeзик) идeнтичнe дeбљинe кao 
и кoжa лицa кojим je у цeлoсти зaштићeн гoрњи дeo стoпaлa. Измeђу лицa и пoстaвe 
jeзикa нaлaзи сe блaги сунђeр дeбљинe 10 mm. Висинa jeзикa мoрa зaдoвoљити услoвe 
дa нaкoн вeзивaњa oбућe нe смe бити испoд висинe сaрe, бeз oбзирa нa oбим зглoбa 
кoрисникa.  Oбућa сe вeзуje сa пoлиaмид ojaчaним пeртлaмa дужинe 210 cm крoз 5 пaрa 
мeтaлних хaкни и 1 пaр мeтaлних  ринглицa и 2 пaрa мeтaлних кaчaљки, кoje сe нaлaзe 
нa сaри oбућe. Бoja тeрeнскe пoлудубoкe ципeлe je црнa. 
 
Гoрњи дeo лицa 
Дeфинисaнa рaднa oбућa Tип Б зa свaку вeличину мoрa дa имa нajмaњу висину гoрњeг 
дeлa (лицa), измeрeну oд нajнижe тaчкe унутрaшњoсти ђoнa, у склaду сa брojним 
врeднoстимa тaбeлe бр. 5 стaндaрдa  EN ISO 20347:2004. 
 
Нaчин изрaдe 
Спoj гoрњиштa и ђoнa сe врши лeпљeњeм. Oснoвни штeп нa лицу ( гoрњишту oбућe ) у 
спajaњу дeлoвa кoжe изнoси минум  4 убoдa/1 cm. Сви штeпoви су прoтeктирaни oд 
прoдoрa влaгe и aгрeсивних тeчнoсти. 
 
Лaкoћa и чврстoћa дизajнa       
У склaду сa EN ISO 20347:2004, тeрeнскe пoлудубoкe ципeлe штитe нoгу кoрисникa oд 
пoврeдa кoje мoгу нaстaти тoкoм нeзгoдa при рaду. Кoнструисaнe су зa пружaњe 
зaштитe oд удaрa и сaбиjaњa, зa зaштиту oд aгрeсивних тeчнoсти, рaзних уљa, вoдe, 
прaшинe и др. 
 
Maтeриjaл 
Лицe - гoрњиштe: Прирoднa кoжa гoвeђa (пунa кoжa влaкнaстe структурe), 
хидрoфoбирaнa, дeбљинe 2,0-2,2 mm. 
Крaгнa, лeптир и aмoртизeри: гoвeђa нaпa, дeбљинe 1,0-1,2 mm. 
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Пoстaвa: 4-слojнa лaминирaнa мeмбрaнa (сa вaрeним спojeвимa). Сирoвински сaстaв: 
пoлиeстeр/синтeтикa спужвaстa/пoлипрoпилeн. 
Пoстaвa (сaрe и jeзикa): пoлиeстeр/синтeтикa спужвaстa. 
Teмeљнa тaбaницa: Кoмпaктнa чврстинa синтeтичкa мaсa, сирoвински сaстaв: 
пoлиeстeр, дeбљинe 2-2,5 mm.  
Улoжнa тaбaницa: синтeтичкa мaсa, дeбљинe минимум 3-3,5 mm, aнaтoмски 
oбликoвaнa. 
Ђoн: Гумa/пoлиурeтa, гaзeћи дeo je гумa. Ђoн je кисeлooтпoрaн, уљнooтпoрaн и 
oтпoрaн нa дejствo вoдe. 
 
Oзнaчaвaњe У склaду сa EN ISO 20347: 2004, сваки комад радне обуће мора јасно и 
трајно бити означен штампањем или утискивањем следећих информација:                                                                 
 
Нa oбући                                                    
Свaки кoмaд рaднe oбућe мoрa нa пoстaви jeзикa нoсити oзнaку вeличинe, 
идeнтификaциoну oзнaку прoизвoђaчa, прoизвoђaчeву oзнaку типa, гoдину и квaртaл 
прoизвoдњe, брoj и гoдину издaњa eврoпскoг стaндaрдa тj. EN ISO 20347:2004, симбoли 
из тaбeлe 2, укључуjући и измeнe oписaнe у ISO 20344:2004/Amd 1:2007 и тaбeлe 12 
кojи oдгoвaрajу oбeзбeђeнoм стeпeну зaштитe или укoликo je тo примeњивo, 
oдгoвaрajућa кaтeгoриja.  
 
Пoтрeбнe инфoрмaциje у склaду сa стaндaрдoм EN ISO 20347:2004                                               
Рaднa oбућa сe испoручуje купцу сa инфoрмaциjaмa нa службeнoм jeзику зeмљe 
oдрeдиштa. Свaки пaр рaднe oбућe, мoрa уз oбућу или нaлeпљeнo нa кутиjу нoсити 
слeдeћe пoтрeбнe инфoрмaциje: прoизвoђaч oбућe, врстe oбућe, aртикaл или шифрa 
aртиклa, брoj и гoдинa стaндaрдa, пoдaтaк o мaтeриjaлу, нaчин изрaдe, нaмeнa oзнaкa 
вeличинe, пoступaк oдржaвaњa у примeни, рoк упoтрeбe и вeк трajaњa, oгрaничeњe 
упoтрeбe, aкo je oд пoмoћи дoдaтнe инструкциje, прилaгoђaвaњe (кaкo нaвући, свући 
oбућу) и сл. 
 
 
ПAРTИJA 4 - Полудубоке ципеле за секаче са металном капном (кастро с1 или 
одговарајућа) (пари 12) – EN 381 - 9 
 
ПAРTИJA 5 - Чизма гумена (тигар 70200 или одговарајућа) (пари 150) 

 
 

3.1. Обезбеђивање гаранције:  
 
Партија 1. 
 

1 
Извештаји о испитивању основних материјала одеће, издате од стране акредитованих 
лабораторија, не старије од дана објављивања јавног позива. 

2 
Декларација о усаглашености ЛЗО у складу са Правилником о личној заштитној 
опреми (“Сл. глaсник РС”, бр. 100/2011). 

 
Партија 2. 
 

1 
Сертификат о прегледу типа издат од стране Именованог тела у складу са 
Правилником о личној заштитној опреми (“Сл. глaсник РС”, бр. 100/2011). 
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2 
Атест односно сертификат произвођача (уколико је инострани произвођач), 
преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца. 

 
Партија 3. 
 

1 
Извештај лабораторије да је обућа урађена у складу са техничким 
карактеристикама и захтевима из конкурсне документације. 

2 
Декларација о усаглашености ЛЗО, у складу са Правилником о личној заштитној 
опреми (“Сл. глaсник РС”, бр. 100/2011). 

3 
Сертификат о прегледу типа издат од стране Именованог тела у складу са 
Правилником о личној заштитној опреми (“Сл. глaсник РС”, бр. 100/2011). 

 
 
3.2. Рок испоруке: 30 дана од дана закључења уговора. 
 
3.3. Место испоруке: магацин ЈП „Национални парк Тара“, Миленка Топаловића 100, 
Бајина Башта.   
 

Испоруци робе присуствују овлашћени представници Продавца и Купца, и том 
приликом по потреби сачињавају Записник о пријему робе. 
Уколико се приликом пријема робе утврди да роба коју Продавац испоручује Купцу има 
недостатке, тј. није сагласна уговореном квалитету или количини, наведено се 
констатује Записником и Продавац је дужан да испоручи недостајуће количине или 
изврши замену робе која има квалитативне недостатке најкасније у року од 5 (пет) дана. 
Уколико у наведеном року Продавац не отклони недостатке констатоване Записником, 
Купац има право да не изврши исплату рекламиране робе и раскине Уговор, а Продавац 
одговара према општим правилима о накнади штете настале повредом уговора. 

 
 

3.4. Обавезно доставити узорке за све партије (не може се достављати више 
узорака). 
За Партију 1. и 2. Пломбиран узорак основне тканине (1,2 m у пуној ширини, а за 
мајицу 30 x 30 cm) од које је одевни предмет израђен, пломбиран од стране 
акредитоване лабораторије која је вршила испитивање. 
 
3.5. Упутство за употребу (на српском језику) за партије 1, 2 и 3 доставити приликом 
испоруке робе. 
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА СА ОБРАСЦЕМ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О 
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
(„СЛ. ГЛАСНИК РС“, БР. 124/2013, 14/2015 и 68/2015) 
 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 

76. ЗАКОНА 
 

1.1. Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:  

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући  
регистар (члан 75., став 1., тачка 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 (члан 75., став 1., тачка 2. 
Закона);  

4)  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 (члан 75., став 1., тачка 4. Закона);  

6)    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 (чл. 75. ст. 
2. Закона). 

 

1.3. 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), 2) и 4). 

 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона, а додатне 
услове испуњавају заједно. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈУ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних и додатних 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. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 
документацијом. 
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
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 и оверена печатом.  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем: понуђач је дужан да достави 
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3А.), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за ј.н. мале вредности ЈН МВ бр. 25/2015  13/35 
 

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 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_____________________________________________ у поступку јавне набавке: 

ХТЗ опрема, број: 25/2015, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:  
 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар;  
 
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;  
 
4) 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);  
 
5) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе 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. 
 

 
 
 
Место:_____________           Понуђач:  
Датум:_____________    М.П.   
 _______________________  
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

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

И З Ј А В У 
 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 

подизвођача],у поступку јавне набавке: ХТЗ опрема, број: 25/2015, испуњава све услове 

из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то:  

 
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар;  
 
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре;  
 
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији). 
 
 
Место:_____________         Подизвођач:  
Датум:_____________    М.П.              _____________________  
 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. Подаци о језику на ком понуда мора бити састављена   
 
Понуда се подноси у једном примерку, на српском језику, на обрасцима који чине 
саставни део документације.  
 
2. Начин на који понуда мора бити сачињена  
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  
Понуду доставити на адресу: ЈП ''Национални парк Тара'', Миленка Топаловића 3, 31250 

Бајина Башта, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара: ХТЗ опрема, ЈН МВ 

бр: 25/2015 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране наручиоца до 15.10.2015. године, до 10 часова.  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом.  
 
Понуда мора да садржи:  
1. Документација којом се доказује испуњеност услова (упутство дато у обрасцу  V 
конкурсне документације):  
- Образац изјаве понуђача, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона.  
2. Образац понуде (попуњен, потписан и оверен печатом) – образац број VII; 
Подношењем понуде сматраће се да је понуђач у потпуности прихватио услове из 
конкурсне документације.  
3. Модел уговора (попуњен, потписан и оверен печатом) – образац број VIII. Moдeл 
угoвoрa кoпирaти зa пoтрeбaн брoj пaртиja;  
4. Образац изјаве о независној понуди (попуњен, потписан и оверен печатом) – образац 
број X; (У случају подношења заједничке понуде изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом);  
5. Остала документа: 
 За Партију 1. а) Извештаје о испитивању основних материјала одеће, издате од 
стране акредитованих лабораторија, не старије од дана објављивања јавног позива. 

б) Декларација о усаглашености ЛЗО у складу са Правилником о 
личној заштитној опреми (“Сл. глaсник РС”, бр. 100/2011). 
 
 За Партију 2. а) Сертификат о прегледу типа издат од стране Именованог тела у 
складу са Правилником о личној заштитној опреми (“Сл. глaсник РС”, бр. 100/2011). 
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б) Атест односно сертификат произвођача (уколико је инострани 
произвођач), преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца. 

 
Партију 3. а) Извештај лабораторије да је обућа урађена у складу са техничким 

карактеристикама и захтевима из конкурсне документације. 
б) Декларација о усаглашености ЛЗО, у складу са Правилником о 

личној заштитној опреми (“Сл. глaсник РС”, бр. 100/2011). 
в) Сертификат о прегледу типа издат од стране Именованог тела у 

складу са Правилником о личној заштитној опреми (“Сл. глaсник РС”, бр. 100/2011). 
 
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена штампаним словима, оверена 
печатом и потписом овлашћене особе. Образац понуде не може се попуњавати оловком, 
фломастером или пенкалом, а свака учињена исправка (свако бељење или подебљавање 
бројева), мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.  
 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, саставни део те понуде је споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који садржи: 
1. Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  
2. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђачау извршењу уговора.Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и 
Образац изјаве у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама), достављају се за 
сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој 
понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи. 
 
3. Партије:  
 
Јавна набавка је обликована по партијама: 

Партија 1: Радна униформа за шумаре 
Партија 2: Заштитно одело за секаче 
Партија 3: Полудубоке теренске ципеле 
Партија 4: Полудубоке ципеле за секаче са металном капном 
Партија 5: Гумене чизме 

 
4. Понуда са варијантама - Понуда са варијантама није дозвољена.  
 
5. Начин измене, допуне и опозива понуде  
 
У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду, на начин и у року који је одређен за подношење понуда. Понуђач је дужан да 
јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП ''Национални парк 
Тара'' Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина Башта, са назнаком:  
„Измена понуде за јавну набавку“ – ХТЗ опрема, ЈН бр: 25/2015. - НЕ ОТВАРАТИ” 
или  
„Допуна понуде за јавну набавку – ХТЗ опрема, ЈН бр: 25/2015. - НЕ ОТВАРАТИ” 
или  
„Опозив понуде за јавну набавку – ХТЗ опрема, ЈН бр: 25/2015. - НЕ ОТВАРАТИ” 
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или  
„Измена и допуна понуде за јавну набавку – ХТЗ опрема, ЈН бр: 25/2015. - НЕ 
ОТВАРАТИ”  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду.  
 
6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду, не може, истовремено, да учествује у 
заједничкој понуди, или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда.  
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем.  
 
7. Понуда са подизвођачем  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(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 Vодељак 3.).  
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да 
наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања 
испуњености тражених услова. 
 
8. Заједничка понуда 
 
Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, 
саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи: 

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

2. 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 V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља Vодељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
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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. 
 
9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи 
прихватљивост понуде 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 
Рок за плаћање је до 45 дана, од дана пријема фактуре коју испоставља понуђач. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у динарима. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтеви у погледу рока и места испоруке 
 
Рок испоруке: 30 дана од дана закључења уговора. 
Место испоруке: магацин ЈП „Национални парк Тара“, Миленка Топаловића 100, Бајина 
Башта. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
 
10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће 
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цену је урачуната цена добра и трошкови испоруке. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
 
11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, 
заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење 
уговора о јавној набавци 
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
www.poreskauprava.gov.rs 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. 
www.sepa.gov.rs 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
www.minrzs.gov.rs 
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12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 
испуњења обавеза понуђача  
 
Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, понуђач који буде 
изабран као најповољнији, приликом закључења уговора, подноси бланко сопствену 
меницу (регистровану, оверену печатом и потписаном од стране овлашћеног лица; 
попуњен, печатом оверен и потписан образац меничног овлашћења и копију картона 
депонованих потписа), плативу на први позив без приговора, у износу од 3% од 
уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важности који мора бити најмање десет дана 
дужи од дана истека рока за испоруку добара. Средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла (меницу), Наручилац ће наплатити у целости, у случају да 
понуђач, који наступа самостално, или са подизвођачима, или као овлашћени члан 
групе понуђача:  

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

Понуђач који се пријављује за више партија, уз понуду може да приложи једну меницу 
за добро извршење посла за све партије, а може да поднесе и меницу за сваку партију 
посебно. 
 
13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 
располагање, укључујући и њихове подизвођаче 
 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште, на адресу Предузећа: ЈП 
“Национални парк Тара“, Миленка Топаловића бр. 3, 31250 Бајина Башта, путем 
електронске поште: office@nptara.rs, или факсом, на број: 031/863-644, 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 и на својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом: „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 25/2015.” – ХТЗ 
опрема. 
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. 
 
15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код 
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понуђача односно његовог подизвођача 
 
После отварања понуда, наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења, која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 
16. 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 „Економски 
најповољнија понуда“ за партије 1, 2 и 3. 
 
а) Укупна цена без пдв-а ................................................................................... 70 пондера 
 

Обрачун пондера се врши по формули: 
 
Најнижа понуђена цена х 70 
         Цена понуђача 

 
б) Естетско-функционални изглед .................................................................... 30 пондера 
 
Комисија за оцену естетско-функционалног изгледа може доделити максимално 30 
поена за сваку партију и то сваки члан комисије максимално 6 поена. 
 

Обрачун пондера се врши по формули: 
 
             Број поена за естетско-функционални изглед х 30_____ 
Број поена за најквалитетнији естетско-функционални изглед 

 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“ за партије 4 и 5. 
 
17. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора 
у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или 
истом понуђеном ценом 
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
понуда прва запримљена на Писарници Наручиоца.  
 
18. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 
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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 немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из 
поглавља V одељак 3). 
 
19. 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. 
 
20. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
или пословно удружење у њихово име. 
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: office@nptara.rs, факсом на број: 031/863-644, или препорученом 
пошиљком са повратницом, на адресу: ЈП „Национални парк Тара“, Миленка 
Топаловића бр. 3, 31250 Бајина Башта. Захтев за заштиту права 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 обавештава 
све учеснике у поступку јавне набавке, односно 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. У том случају подношења захтева 
за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 
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 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. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06; сврха: ЗЗП, назив наручиоца и 
ознака набавке ЈНМВ бр. 25/2015; корисник: Буџет Републике Србије). 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138.-167. Закона. 
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21. Рок у којем ће уговор бити закључен 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем 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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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку ХТЗ опрема, ЈН 
број 25/2015. 
 
 
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 _____________________. [навести предмет јавне 
набавке] 
 

Партија 1. Радна униформа за шумаре 
 

Ред. 
бр. 

Назив  
Јед. 
мере 

Количина 
Цена без  

Пдв-а 
Цена са  
пдв-ом 

Укупна цена 
без пдв-а 

Укупна цена 
са пдв-ом 

1. 
Кошуља дуги 
рукав 

Ком. 63     

2. 
Кошуља кратки 
рукав 

Ком. 63     

3. Панталоне Ком. 126     

4. Прслук Ком. 9     

5. Поло мајица Ком. 150     

У К У П Н О :      

 

 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

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

Укупна цена без ПДВ-а  
 
 

Укупна цена са ПДВ-ом  

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

Рок и место испоруке 
Рок испоруке: 30 дана од дана закључења уговора. 
Место испоруке: магацин ЈП „Национални парк Тара“, Миленка Топаловића 
100, Бајина Башта. 

Рок важења понуде Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ _____________________. [навести предмет јавне 
набавке] 
 
Партија 2. Заштитно одело за секаче 

 

Ред. 
бр. 

Назив  
Јед. 
мере 

Коли
чина 

Цена без  
Пдв-а 

Цена са  
пдв-ом 

Укупна 
цена без 

пдв-а 

Укупна 
цена са  
пдв-ом 

1. 

Панталоне са трегерима и 
заштитном мрежицом за 
секаче  
EN 381-5: Тип А – Класа 1 

Ком. 12     

2. 
Блуза за секаче 
EN 381-11: Класа 1 

Ком. 12     

У К У П Н О :      

 
 

 
 
Датум                    Понуђач 

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

Укупна цена без ПДВ-а  
 
 

Укупна цена са ПДВ-ом  

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

Рок и место испоруке 
Рок испоруке: 30 дана од дана закључења уговора. 
Место испоруке: магацин ЈП „Национални парк Тара“, Миленка Топаловића 
100, Бајина Башта. 

Рок важења понуде Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ _____________________. [навести предмет јавне 
набавке] 
 
Партија 3. Полудубоке теренске ципеле 
 

Ред. 
бр. 

Назив  
Јед. 
мере 

Количина 
Цена без  

Пдв-а 
Цена са  
пдв-ом 

Укупна 
цена без 

пдв-а 

Укупна 
цена са  
пдв-ом 

1. 
Полудубоке 
теренске ципеле  
EN 20347 

Пар 78     

У К У П Н О :      

 
 

 

 
 
 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

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

Укупна цена без ПДВ-а  
 
 

Укупна цена са ПДВ-ом  

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

Рок и место испоруке 
Рок испоруке: 30 дана од дана закључења уговора. 
Место испоруке: магацин ЈП „Национални парк Тара“, Миленка Топаловића 
100, Бајина Башта. 

Рок важења понуде Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ _____________________. [навести предмет јавне 
набавке] 
 
Партија 4. Полудубоке ципеле за секаче са металном капном 
 

Ред. 
бр. 

Назив  
Јед. 
мере 

Количина 
Цена без  

Пдв-а 
Цена са  
пдв-ом 

Укупна 
цена без 

пдв-а 

Укупна 
цена са  
пдв-ом 

1. 

Полудубоке ципеле 
за секаче са 
металном капном 
(кастро С1 или 
одговарајућа) 
EN 381-9 

Пар 12     

У К У П Н О :      

 
 

 

 
 
 
 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

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

Укупна цена без ПДВ-а  
 
 

Укупна цена са ПДВ-ом  

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

Рок и место испоруке 
Рок испоруке: 30 дана од дана закључења уговора. 
Место испоруке: магацин ЈП „Национални парк Тара“, Миленка Топаловића 
100, Бајина Башта. 

Рок важења понуде Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ _____________________. [навести предмет јавне 
набавке] 
 
Партија 5. Гумене чизме 
 

Ред. 
бр. 

Назив  
Јед. 
мере 

Количина 
Цена без  

Пдв-а 
Цена са  
пдв-ом 

Укупна 
цена без 

пдв-а 

Укупна 
цена са  
пдв-ом 

1. 
Чизма гумена 
(тигар 70200 или 
одговарајућа) 

Пар 150     

У К У П Н О :      

 
 

 

 
 
 
 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

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

Укупна цена без ПДВ-а  
 
 

Укупна цена са ПДВ-ом  

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

Рок и место испоруке 
Рок испоруке: 30 дана од дана закључења уговора. 
Место испоруке: магацин ЈП „Национални парк Тара“, Миленка Топаловића 
100, Бајина Башта. 

Рок важења понуде Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О НАБАВЦИ – ХТЗ опрема 
 

 
Закључен између: 
 
ЈП „Национални парк Тара“, Бајина Башта, Миленка Топаловића бр. 3, кога заступа в.д. 
директора Драгић Караклић, 
ПИБ: 100760669 
Матични број: 07360355 
Број рачуна банке: 355-1007168-77  
Телефон/факс: 031/863-644 
(Продавац) 
 
и 
 
_________________________________________, са седиштем у ____________________,  
улица _______________________________________________, кога заступа ___________ 
______________________________________, 
ПИБ: 
Матични број: 
Број рачуна банке: 
Телефон/факс: 
(у даљем тексту Купац) 
 
Основ уговора: 
ЈН број:__________________ 
Број и датум одлуке о додели уговора: ____________________________ 
Понуда изабраног понуђача бр. _______ од _______________________ 
 
 

Члан 1. 
 

Предмет уговора је набавка добара – ХТЗ опрема, партија бр. ____, 
____________________________ (назив партије), за потребе ЈП „Национални парк 
Тара“, Бајина Башта. Понуда Понуђача број _______________ од _________________ 
године, која је оцењена као најповољнија, чини саставни део овог уговора. 
 

Члан 2. 
 

Укупан износ по овом Уговору за Партију бр. ____ износи ________________ динара без 
пдв-a, односно ____________ динара са пдв-ом.  У цену је урачуната цена добра и 
трошкови испоруке. 
Цена су фиксне и не могу се мењати. 

Члан 3. 
 

Купац се обавезује да ће плаћање вршити најкасније у року од 45 дана од дана пријема 
фактуре коју испоставља Продавац. 
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Члан 4. 
 
Рок испоруке је 30 дана од дана закључења уговора. 
Место испоруке: магацин ЈП „Национални парк Тара“, Миленка Топаловића 100, Бајина 
Башта. 
 

Члан 5. 
 

Испоруци робе присуствују овлашћени представници Продавца и Купца, и том 
приликом по потреби сачињавају Записник о пријему робе. 
Уколико се приликом пријема робе утврди да роба коју Продавац испоручује Купцу има 
недостатке, тј. није сагласна уговореном квалитету или количини, наведено се 
констатује Записником и Продавац је дужан да испоручи недостајуће количине или 
изврши замену робе која има квалитативне недостатке најкасније у року од 5 (пет) дана. 
Уколико у наведеном року Продавац не отклони недостатке констатоване Записником, 
Купац има право да не изврши исплату рекламиране робе и раскине Уговор, а Продавац 
одговара према општим правилима о накнади штете настале повредом уговора. 
 

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

- 1 бланко сопствену меницу (копију картона депонованих потписа, менично 
овлашћење и захтев и потврду о регистрацији менице), за добро извршење посла 
у висини од 3 % од уговорене вредности без ПДВ-а, са роком доспећа најмање 
десет дана дужим од дана истека рока за испоруку добара. 

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

Члан 7. 
 

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

Члан 8. 
 

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

Члан 9. 
 

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

Члан 10. 
 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране 
овлашћених заступника уговорних страна.  
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Члан 11. 
 

Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака од којих свакој уговорној страни припада 
по 3 (три).  
 
      ЗА ПРОДАВЦА:                                               ЗА  КУПЦА: 
______________________      ____________________ 
 
                       В.Д. ДИРЕКТОРА: 

                  Дипл.инж.шум. Драгић Караклић 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ , доставља 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

За јавну набавку број 25/2015, ХТЗ опрема. 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке добара – ХТЗ опрема, бр. 25/2015, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомена: 
 
Уколико понуду подноси  понуђач који наступа самостално, Изјаву потписује понуђач. 
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, Изјаву потписује 
понуђач за подизвођача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача, 
осим ако споразумом није предвиђено да то учини један од понуђача, као овлашћен за 
све учеснике у заједничкој понуди. 
Образац копирати у потребном броју примерака. 


