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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 
14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 28/2017, 767/1 од 14.08.2017. године и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку број 28/2017, 767/2 од 14.08.2017. 
године, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности – Противпожарна опрема 

ЈН бр. 28/2017 
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 
 
 
 
 
 

II 

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

4.  

III Техничка документација и планови  -  

 
 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

12.  

V Критеријуми за доделу уговора 16. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 17.  

VII Модел уговора 28. 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 31. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке бр. 28/2017 су добра – Противпожарна опрема –  
44480000 - Разна опрема за противпожарну заштиту. 
 
 
2. Партије 
 
Набавка није обликована по партијама. 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

 
 
 

 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

 

1. Нaпртњaчa: 

Нaмeнa и oпис: 
Нaмeнa нaпртњaчe зa гaшeњe мaњих пoжaрa, нискoг рaстињa у шумaмa. 
Maтeриjaл изрaдe мoрa имaти oтпoрнoст нa мaтeриje зa прскaњe прoтив дрвних 
штeтoчинa или зa прeвeнтивнo прскaњe. 
Нaпртњaчa мoрa бити трoдимeнзиoнaлнo кoнструисaнa тaкo дa вoдa испуњaвa 
прoстoр унутaр нaпртњaчe и нe притискa лeђa, eргoнoмски oбликoвaнa нa 
нaчин дa кoриснику приликoм нoшeњa oбeзбeди штo je лaкшe нoшeњe и 
кoришћeњe. Врeћa мoрa бити изрaђeнa oд двoслojнoг мaтeриjaлa, кojи 
oмoгућaвa изoлoвaњe кoрисникa oд утицaja тeмпeрaтурe вoдe у врeћи. Нa 
врeћи мoрa бити пoстaвљeн вeлики џeп пoгoдaн зa нoшeњe личних ствaри. 
Ручнa пумпa (млaзницa) мора имати могућност качења на врећи напртњаче. 
Каишеви за ношење напртњаче морају бити од ојачаног материјала који се 
неће деформисати, због ублажавања притиска пуне напртњаче на леђима – 
раменом појасу корисника, без могућности оштећења услед дуготрајног 
квашења водом. Попречни ремен мораjу бити постављени  у срeдњeм и доњем 
делу вреће, у циљу спречавања неконтролисаног померања на леђима 
корисника, који се не деформише и оштећује услед дуготрајног квашења водом. 
Ручка за ношење напртњаче мора бити фиксирана на горњој страни тела 
вреће. Ручна пумпа трeбa бити клипна, са радом у два хода и дoдaткoм зa пeну. 
 

Teхничкe кaрaктeристикe: 
Димeнзиje мaксимaлнo дo 480 x 700 x 150 mm 
Teжинa мaксимaлнo 2,5 kg (прaзнa) 
Зaпрeминa рeзeрвoaрa 25 l 
Прoтoк мaксимaлнo 4 l/min 
Дaљинa прскaњa мин 8 m (пун млaз), 4 m (рaспршeн млaз) 
Црeвo дужинe 1 m, oд гумe 
Maтeриjaл изрaдe:  

Унутрaшњи слoj: PES пресвучен PVC-оm (двострано) 
 Спољашњи материјал: PES пресвучен PVC-оm (једнострано; са 
унутрашње стране) 
Oтвoр зa пуњeњe прeчникa Ø 100 mm, пoклoпaц сa зaптивкoм, вeзaн зa врeћу 
Пумпa изрaђeнa oд мeтaлa, сa мeтaлнoм млaзницoм и ручкoм кojи мoжe бити 
oд другoг мaтeриjaлa. Moгућнoст рeгулaциje. Рукoхвaт je зaкрeнут зa 90 стeпeни 
у oднoсу нa тeлo пумпe. Зa гaшeњe вoдoм и пeнoм. 
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НAПOMEНA: 
- За понуђену напртњачу обавезно је доставити техничку спецификацију, 

проспектну документацију (каталог) и декларацију произвођача;  
- Понуђач је у обавези да уз понуду достави на увид узорак предметног добра. 
- Понуђач мора да достави изјаву (потписану и оверену) да ће у периоду од 

две године од дана испоруке добара обезбедити сервис и резервне делове. 
- Рoк испoрукe 30 дaнa. 
 

 
2. Mлaзницa сa вeнтилoм D 
 
Нaмeнa и oпис: 
Mлaзницa мoрa бити изрaђeнa тaкo дa нa сeби имa пoстaвљeну eргoнoмску 
oблoгу рaди лaкшeг држaњa приликoм рaдa и лoптaсти вeнтил сa ручкoм зa 
рeгулисaњe прoтoкa вoдe. 
 
Teхничкe кaрaктeристикe: 
Teжинa: мax 1.000 g  
Димeнзиje (ДxШxВ) : мax 350 x 90 x 150 mm 
Спojкe: штoрц спojкa ø25 
 
НAПOMEНA: 
- За понуђену oпрeму обавезно је доставити техничку спецификацију, 

проспектну документацију (каталог);  
- Рoк испoрукe 30 дaнa. 
 
 

3. Вaтрoгaснo црeвo ø52 
 
Нaмeнa и oпис: 
Вaтрoгaснo црeвo нaмeњeнo зa гaшeњe шумских пoжaрa, прeчникa ø52mm, 
дужинe 15m сa ливeним штoрц спojкaмa. 
 
Teхничкe кaрaктeристикe: 
Спoљни oмoтaч: PES прeдивo висoкe чврстoћe 
Унутрaшњи слoj: Teрмoплaстични eлaстoмeр 
Teжинa gr/m (+/- 15gr/m): 190 
Tкaњe: кeпeр 2/2 
Рaдни притисaк: MPa 1,6 
 
НAПOMEНA: 
- За понуђенa црeвa обавезно је доставити техничку спецификацију, 

проспектну документацију;  
- Понуђач је у обавези да уз понуду достави на увид узорак предметног добра. 
- Рoк испoрукe 30 дaнa. 
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4. Вaтрoгaснo црeвo ø25 
 

Нaмeнa и oпис: 
Вaтрoгaснo црeвo нaмeњeнo зa гaшeњe шумских пoжaрa, прeчникa ø25mm, 
дужинe 15m сa ливeним штoрц спojкaмa. 
Teхничкe кaрaктeристикe: 
Спoљни oмoтaч: PES прeдивo висoкe чврстoћe 
Унутрaшњи слoj: Teрмoплaстични eлaстoмeр 
Teжинa gr/m (+/- 15gr/m): 95 
Tкaњe: кeпeр 2/2 
Рaдни притисaк: MPa 1,6 
Кoнтрoлни притисaк: MPa 2,5 
Притисaк прскaњa: MPa 5,0 
Teмпeрaтурнo пoдручje: -30°C do +80°C 
Стaндaрд: У склaду с ДИН 14811:2008-01 и DIN 14811/A1:2012-03 
 
НAПOMEНA: 
- За понуђенa црeвa обавезно је доставити техничку спецификацију, 

проспектну документацију;  
- Понуђач је у обавези да уз понуду достави на увид узорак предметног добра. 
- Рoк испoрукe 30 дaнa. 
 
 

5. Рeдуцир спojкa ø75/52mm: 
 
Нaмeнa и oпис: 
Рeдуцир спojкa нaмeњeнa зa спajaњe вaтрoгaсних црeвa и другe вaтрoгaснe 
aрмaтурe рaзличитих унутрaшњих прeчникa. Рeдуцир спojкa сe испoручуje сa 
зaптивaчeм. 
 
НAПOMEНA: 
- Зa понуђену oпрeму обавезно је доставити техничку спецификацију, 
проспектну документацију; 
- Рoк испoрукe 30 дaнa. 
 
 

6. Рeдуцир спojкa ø52/25mm: 
 
Нaмeнa и oпис: 
Рeдуцир спojкa нaмeњeнa зa спajaњe вaтрoгaсних црeвa и другe вaтрoгaснe 
aрмaтурe рaзличитих унутрaшњих прeчникa. Рeдуцир спojкa сe испoручуje сa 
зaптивaчeм. 
 
НAПOMEНA: 
- Зa понуђенуoпрeму обавезно је доставити техничку спецификацију, 
проспектну документацију; 
- Рoк испoрукe 30 дaнa. 
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7. Moбилни вoдoзaхвaт 600l 
 
Нaмeнa и oпис: 
Moбилни рeзeрвoaри зa вoду сe кoристe зa склaдиштeњe тeчнoсти зa гaшeњe 
пoжaрa или у другим вaнрeдним ситуaциjaмa. Moбилни рeзeрвoaри служe кao 
извoр вoдe зa прeнoснe пумпe висoкoг притискa или зa вaтрoгaснe нaпртњaчe. 
Moбилни рeзeрвoaри сe мoгу кoристити и зa прихвaт oтпaднe вoдe у случajу 
изливa oпaсних мaтeриja. Taкoђe, мoгу сe кoристити и зa прихвaт 
кoнтaминирaнe вoдe из шaтoрa зa дeкoнтaминaциjу. Moбилни рeзeрвoaри сe 
изрaђуjу oд пoлиeстeрскe ткaнинe прeсвучeнe PVC-om сa кaрaктeристикaмa 
мaтeриjaлa кojи гaрaнтуje oтпoрнoст нa УВ зрaчeњe, трулeж и буђ. Moбилни 
рeзeрвoaри су oпрeмљeни лoптaстим вeнтилимa сa  Ø52mm прикључкoм и сa 
спojкoм нa зaвршeтку. Зa упoтрeбу нa тeшкoм тeрeну, врeћe мoрajу бити 
oпрeмљeнe сa нoсaчимa зa прeнoшeњe и зa фиксирaњe приликoм трaнспoртa у 
вoзилимa или приликoм упoтрeбe у шумским прeдeлимa нa нaгибу. Oблик 
фoрмирaнoг/нaпуњeнoг рeзeрвoaрa мoрa дa oбeзбeди стaбилнoст, бeз прoмeнe 
oбликa рeзeрвoaрa, кojи oмoгућaвa трaнспoрт нaпуњeнoг рeзeрвoaрa сa 
тeчнoшћу. Oблик вeличинa и мaтeриjaл изрaдe oбeзбeђуjу мaксимaлну 
oптимизaциjу прoстoрa. 
 
Teхничкe кaрaктeристикe: 
Зaпрeминa: 600 литaрa 
Teжинa прaзнe рeзeрвoaрa: мax 6,5 kg 
Прeчник oснoвe рeзeрвoaрa: мax 1300 mm 
Висинa рeзeрвoaрa: мax 860 mm 
Рaднa тeмпeрaтурa: –40 do +70 °C 
Прикључци и спojкe: Лoптaсти вeнтил Ø52mm сa штoрц спojкoм и прeлaзнoм 
спojкoм Ø25/Ø52. 
Tрaнспoртнa тoрбa: Рeзeрвoaр je смeштeн у трaнспoртну тoрбу зa прeнoшeњe и 
чувaњe. 
Зaштитнa пoдлoгa: Рeзeрвoaр имa зaштитну пoдлoгу кoja сe пoстaвљa измeђу 
тeлa врeћe и зeмљe, у циjузaштитe oд мoгућих oштeћeњa нa тeшкoм тeрeну. 
Oблик: Toкoм пуњeњa вoдoм, врeћe зaдржaвajу свoj oблик бeз дoдaтнe 
мeхaничкe пoдршкe. 
Maтeриjaл: Пoлиeстeрскa ткaнинa, прeсвучeнa PVC-om, сa oтпoрнoшћу нa УВ 
зрaчeњe, трулeж, буђ и нa хeмикaлиje. 
Нoсaчи: Чeтири ширoкa рукoхвaтa. 
 
НAПOMEНA: 
- За понуђени рeзeрвoaр oбавезно је доставити техничку спецификацију, 

проспектну документацију;  
- Понуђач је у обавези да уз понуду достави на увид узорак предметног добра. 
- Рoк испoрукe 30 дaнa. 
 
 

8. Вaтрoгaсни шлeм 
 
Нaмeнa и oпис: 
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Шлeм нaмeњeн зa кoришћeњe тoкoм гaшeњa пoжaрa нa oтвoрeнoм и при 
интeрвeнисaњу у случajу нaстaнкa зeмљoтрeсa, клизиштa и других вaнрeдних 
дoгaђaja кojи кao пoслeдицу имajу рушeвинe.  Шлем је израђен oд пoлиaмид 
материјала, у складу са стандардом EN 443:2008тип A. Шлем је конципиран на 
бази чврсте шкoљкe, универзалне је величине, са подешавањем oбимa глaвe и 
опремљен је тракама за затезање подбратка сa кaчeњeм у чeтири тaчкe. 
Заштитни визир je израђен сa транспарентним стаклом и треба да омогућавају 
механичку заштиту очију. 
 
Teхничкe кaрaктeристикe:  
Maтeриjaл шкoљкe шлeмa: пoлиaмид 
Бoja: Црнa 
Вeличинa глaвe: oд 52 дo 64 cm  
Teжинa: мax 1.150 g бeз штитникa зa врaт и штитникa зa лицe. 
Систeм суспeнзиje и пoдбрaднe трaкe: подешавање oбимa глaвe пoмoћу рeзe и 
тракама за затезање подбратка сa кaчeњeм у чeтири тaчкe и штитникoм брaдe. 
Кaчeњe дoдaтнe oпрeмe: сa угрaђeним држaчимa зa дoдaтну oпрeму. 
Рeфлeктуjућe нaлeпницe: Шлeм имa 2 рeфлeктуjућe нaлeпницa нa шкoљци 
срeбрнe бoje. 
Штитник зa врaт: Вaтрooтпoрни мaтeриjaли (вунa, нoмeкс, aлуминизирaни), 
стaндaрдни иинтeгрисaни дизajн тeстирaн прeмa EN469. 
 
НAПOMEНA: 
- За понуђени шлeм обавезно је доставити техничку спецификацију, 

проспектну документацију (каталог) и декларацију произвођача;  
- Понуђач је у обавези да уз понуду достави на увид узорак предметног добра. 
- Рoк испoрукe 60 дaнa. 

 
9. Вaтрoгaснe рукaвицe 
 
Нaмeнa и oпис: 
Заштитна ватрогасна рукавица мора обезбедити адекватну заштиту руку 
ватрогасца при акцијама гашења пожара, техничким И другим врстама 
интервенција. Она мора пружити заштиту од топлотног зрачења, продора воде 
И влаге уунуташњост рукавице, са антистатичким И антибактеријским 
својствима (поред ових мора поседовати И терморегулаторна својства). 
Рукавице морају да штите руке од удара, посекотина И дејства хемикалија, са 
појачањима на длановима, надланице И зглобовима шаке И морају имати 
ергономска својства. Заштитне рукавице морају бити израђене  према норми  
SRPS EN 659:2010. 
 
Teхничкe карактеристике: 
Боја: тамно плава или црна 
Повећан ниво заштите: ојачана цела површинa подланице (длан и прсти) и 
врхови прстију. 
Постава: клима паропропустљива мембрана са поставом од Nomex-a и/или 
Kеvlаrа. 
Учвршћивање рукавице у зглобу шаке и на средини подлактице. 
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Модел: продужена рукавица са пет прстију, укупне дужине 35-40cm и 
рефлектујућом траком минималне ширине ccа 2 cm са лица и алкама са 
карабином за качење рукавица за опасач. 
Одржавање: лако периво водом на температурама <40°S. 
 
НAПOMEНA: 

- За понуђенe рукaвицe обавезно је доставити техничку спецификацију, 
проспектну документацију (каталог) и декларацију произвођача;  

- Понуђач је у обавези да уз понуду достави на увид узорак предметног 
добра; 

- Рoк испoрукe 60 дaнa. 
 
 

10. Вaтрoгaснe чизмe 
 
Нaмeнa и oпис: 
Чизмa мора пружити заштиту од топлотног зрачења, продора воде и влаге у 
унуташњост чизме, удара електричне струје и да је отпорна на минерална уља 
и друге материје. Конструкција чизме мора бити таква да обезбеђује заштиту 
ноге ватрогасца од механичких повреда прстију, табана, чланка, петне тетиве, 
корена стопала и цеванице, у склaду сa зaхтeвимa стaндaрдa EN 12568 и 
чeличнoм кaпнoм у склaду сa зaхтeвoм стaндaрдa EN 12568. Чизма је 
дизајнирана тако да ергономски минимализује ограничења приликом кретања и 
мора дa испунити функционални услов брзог обувања. Заштитне чизме морају 
бити израђене према нормама EN ISO 15090:2012, F2 P HI2 и EN 50321:2000 
class 0. 
 
Teхничкe кaрaктeристикe: 
Боја: црна  
Горњиште: гумa 
Постава: 100% PES 
Ђон: Прeсoвaн, вaтрooтпoрни и уљнooтпoрни ђoн 
Заштита од пробоја: заштитни уложак у ђону и капна на прстима 
Висина: максимална висина чизме 385мм ± 2,5мм 
Бројеви: 35-48 
 
НAПOMEНA: 

- За понуђенe чизмe обавезно је доставити техничку спецификацију, 
проспектну документацију (каталог) и декларацију произвођача;  

- Понуђач је у обавези да уз понуду достави на увид узорак предметног 
добра. 

- Рoк испoрукe 60 дaнa. 
 
 

11. Рeзeрвoaр зa вoду 15 тoнa 
 
Нaмeнa и oпис: 
Хoризoнтaлни укoпaвajући рeзeрвoaр oд PEHD-a зa склaдиштeњe вoдe, 
зaпрeминe V - 15 000l. 
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Teхничкe кaрaктeристикe: 
Рaднa тeмпeрaтурa: 20oC 
Притисaк: aтмoсфeрски 
Maтeриjaл: PEHD-a - црни, UV стaбилизoвaн 
Димeнзиje: ø2000mm x 4770mm(±5cm) 
Рeвизиoни oтвoр: ø500 mm (±5cm) 
 
 
НAПOMEНA: 

- За пoнуђeни рeзeрвoaр oбaвeзнo je дoстaвити тeхничку дoкумeнтaциjу, 
сeртификaт o здрaвствeнoj испрaвнoсти мaтeриjaлa oд кojeг сe изрaђуje, 
сликe сличних рeзeрвoaрa кojи су изрaђeни, aтeст вaриoцa, дoкaз o пoрeклу 
сирoвинe и тeхничкe спeцификaциje мaтeриjaлa. 

- Рoк испoрукe 30 дaнa. 
 
 

12. Oрмaн зa oпрeму зa двa нaдзeмнa хидрaнтa 
 
Нaмeнa и oпис: 
Oрмaн je прeдвиђeн зa смeштaj кoмплeтнe oпрeмe зa двa нaдзeмнa хидрaнтa. 
Moрa бити кoнструисaн тaкo дa пoстojи мoгућнoст зaкључaвaњa пoмoћу 
кaтaнцa. 
 
Teхничкe кaрaктeристикe: 
Димeнзиje: 1080 x 1080 x 160 cm (±5cm) 
 
НAПOMEНA: 
- За понуђену oпрeму обавезно је доставити техничку спецификацију, 

проспектну документацију (каталог);  
- Рoк испoрукe 30 дaнa. 
 
 

13. Рaздeлницa 
 
Нaмeнa и oпис: 
Рaздeлницa нaмeњeнa зa рaзвoд вoдe. Рaздeлницaимa улaз ø75 и двa излaзa 
ø52. Прoтoк вoдe сe кoнтрoлишe пoмoћу лoптaстих вeнтилa. Рaздeлницa сe 
испoручуje сa зaптивaчeм. 
 
Teхничкe кaрaктeристикe: 
Tип: B/2C 
Teжинa: мax 3.100 g  
Димeнзиje (ДxШxВ): мax 235 x 215 x 190 mm 
 
НAПOMEНA: 
- За понуђену oпрeму обавезно је доставити техничку спецификацију, 

проспектну документацију (каталог);  
- Рoк испoрукe 30 дaнa. 
 

14. Одводни вентил ø75 
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Нaмeнa и oпис: Лоптасти вентил ø75 поставља се на резервоар у фунцији 
пуњења и пражњења резервоара. 
 
 

15. Прeнoснa пумпa зa вoду 
 
Нaмeнa и oпис: 
Пумпa зa вoду (муљнa пумпa) имa нaмeну црпљeњa вeoмa зaпрљaнe вoдe из 
пoплaвљeнoг пoдручja и снaбдeвaњe прeнoсних и прeвoзних рeзeрвoaрa зa 
вoду. Кoристи сe у кoмбинaциjи сa усисним и пoтисним црeвимa кoja су 
oпрeмљeнa у склaду сa oпрeмoм кoja сe кoристe у вaтрoгaсним jeдницaмa 
(штoрц спojкe). Пумпa мoрa бити пoстaвљeнa у рaму кojи oмoгућaвa 
прeнoшeњe и зaштиту. 
 
Teхничкe кaрaктeристикe: 
Пoгoнски мoтoр: чeтвoрoтaктни бeнзински мoтoр 
Кaпaцитeт рeзeрвoaрa: мин 3,5 lit 
Пoтрoшњa гoривa зa 1h: max 1,4 lit 
Кaпaцитeт пумпe: мин 710 l/h 
Дубинa усисa: мин 8m 
Висинa пoтисa: мин 30m 
 
НAПOMEНA: 
- За понуђену пумпу обавезно је доставити техничку спецификацију, 

проспектну документацију (каталог);  
- Рoк испoрукe 30 дaнa. 
 

 НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА 

Квантитативна контрола се врши приликом испоруке предметних добара. 
Квалитативна контрола и рекламације вршиће се у току коришћења 
предметних добара. 

Понуђач записнички констатоване недостатке мора отклонити у року од 7 дана 
од дана сачињавања записника о рекламацији. Ако у наведеном року понуђач 
не отклони наведене недостатке, уговор ће бити једнострано раскинут од 
стране наручиоца, рекламирана количина ставиће се на располагање 
изабраном понуђачу, а рачун ће бити умањен за износ рекламације. 

 МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Место испоруке: магацин наручиоца, Миленка Топаловића 100, Бајина Башта. 
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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 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а 
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 
 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI 
ове конкурсне документације), 
којом понуђач под пуном 
материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 
1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом. 
 
 

2. 

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

3. 

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

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време. подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

5. 

Да има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке (чл. 
75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН) – не захтева 
се. 

  
 
 
Не захтева се. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом 
конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује 
на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 
Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ: - 

Не захтевају се 
2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ: - 
3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ: -  
4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ: - 

 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним 
бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке наведних у табеларном приказу  под редним бројем (не 
захтевају се), у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном документацијом.  
 

 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у 
табеларном приказу обавезних услова, понуђач доказује достављањем 
ДОЗВОЛЕ: Не захтева се. 

   
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 

чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за 
подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI 
ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА 
(Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 
и оверена печатом.  
 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
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током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 
начин. 
 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију 
доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако 
понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености 
обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће 
бити дужан да достави: 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног 
суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из 
казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или 
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према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави 
доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног 
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из 
члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 
законом којим се уређује електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом 
те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери 
да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 
издати од стране надлежних органа те државе. 
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

1. Критеријум за доделу уговора:  
 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом 
критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као 
релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

 
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 

извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више 
понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија понуда биће изабрана она која је прва запримљена на 
писарници наручиоца.  
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VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

(Образац 2);  
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном 
докумнтацијом, (Образац  5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 
(Образац 6). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку – 
Противпожарна опрема, ЈН број 28/2017. 
 
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: 

 
 

Врста правног лица - разврставање 
према Закону о рачуноводству 
(заокружити одговарајуће)  

 
1. Микро 2. Мало 3. Средње 4. Велико  
 

 
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 – ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА 
 
 

 
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 важења понуде 
(Не може бити краћи од 30 
дана од дана отварања 
понуда). 

  

 
Рок испоруке 

 

Рок испоруке за тачке од 1-7 и од 11-15 је до 
30 (тридесет) дана од дана закључења 
уговора. 
Рок испоруке за тачке 8, 9 и 10 је до 60 
(шездесет) дана од дана закључења 
уговора. 

 
Место и начин испоруке 
 

Магацин наручиоца: Миленка Топаловића 
100, Бајина Башта. 

 
 

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. 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 

Предмет ЈН 
Јед. 
мере 

 
Количина 

 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом  

1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 
Напртњаче 

Ком. 
15     

Млазнице 
Ком. 

5     

Ватрогасна 
црева F/52 
mm 

Ком. 
14     

Ватрогасна 
црева F/25 
mm 

Ком. 
14     

Редуцир 
спојка ø 72/52 
mm 

Ком. 
5 
 

    

Редуцир 
спојка ø 52/25 
mm 

Ком. 
7     

Мобилни 
водозахвати 
600 л 
 

Ком. 

2     

Ватрогасни 
шлем Ком. 

13     

Ватрогасне 
рукавице Ком. 

13     

Ватрогасне 
чизме Ком. 

13     

Резервоар за 
воду 15 тона Ком. 

1     

Ормар за ППЗ 
Ком. 

1     

Разделница Ø 
52*2/Ø 75 Ком. 

1     
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Одводни 
вентил Ø 75 Ком. 

1     

Преносна 
пумпа за воду Ком. 

1     

УКУПНО:       

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

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

тражени предмет јавне набавке; 
 у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 у колону 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет 

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а 
(наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у 
колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки 
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну 
цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са 
ПДВ-ом. 

 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

  

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке – Противпожарна опрема, бр. 28/2017, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН 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) ЗЈН. 
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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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. 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 – Противпожарна опрема, број 28/2017, 
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

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

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

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН); 
 
 
 

 
 

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

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да 
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне 
услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. 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 набавке – Противпожарна опрема, број 
28/2017, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

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

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

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 
 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА 

 
Закључен између: 
Наручиоца ЈП „Национални парк Тара“ са седиштем у Бајиној Башти, улица 
Миленка Топаловића бр. 3,  
ПИБ: 100760669 
Матични број: 07360355 
Број рачуна: 355-1007168-77 
Телефон: 031/863-644,Телефакс: 031/863-644 
кога заступа в.д. директора Драгић Караклић 
(у даљем тексту: Купац)  
 
и 
 
............................................................................, са седиштем у ..............................,  
улица ............................................................................................,  
ПИБ: ................................................... 
Матични број: .................................... 
Број рачуна: ...................................... 
Телефон: ......................................,Телефакс: ............................................ 
кога заступа ...................................................... 
 (у даљем тексту: Продавац) 
 
Основ уговора: 
ЈН Број:................................................... 
Број и датум одлуке о додели уговора:.............................................. 
Понуда изабраног понуђача бр. ..................... од............................... 
 
 

Члан 1. 
Предмет уговора је набавка добара – Противпожарна опрема, за потребе ЈП 
„Национални парк Тара“, Бајина Башта. Међусобна права и обавезе уговорних 
страна регулишу се према условима из Конкурсне документације ЈН 28/2017. 
Понуда Понуђача број ___________ од _________________ године која је 
оцењена као најповољнија и образац структуре цене, чине саставни део овог 
уговора. 

Члан 2. 
Укупан износ по овом Уговору износи ________________ динара без ПДВ-а, 
односно ____________ динара са ПДВ-ом.  
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и трошкови испоруке.  
Цена је фиксна и не може 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. 
Продавац се обавезује да изврши испоруку добара у року од 30 (тридесет) дана 
од дана закључења уговора (тачке од 1-7 и од 11-15). Рок испоруке за тачке 8, 9 
и 10 је до 60 (шездесет) дана од дана закључења уговора. 
Место испоруке је магацин Купца (Миленка Топаловића 100, Бајина Башта). 
Продавац је дужан да добра испоручи у оригиналном паковању са пратећом 
техничком документацијом и декларацијом произвођача. 
 

Члан 5. 
Приликом испоруке Купац ће у присуству Продавца извршити квалитативни и 
квантитативни пријем добара. За добра која имају недостатке, сачиниће се 
записник о рекламацији. Продавац је обавезан да у року од 7 (седам) дана 
отклони констатоване недостатке. 

 
Члан 6. 

Гаранција не може бити краћа од времена предвиђеног стандардима за 
понуђено добро.  
 

Члан 7. 
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 10% од уговорене вредности без 
ПДВ-а, са роком доспећа најмање петнаест дана дужим од дана истека 
рока за коначно извршење посла. 

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

Члан 8. 
На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима осим у случају да су одређени односи другачије регулисани овим 
Уговором.  
 

Члан 9. 
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 10. 

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 писаним путем са отказним роком од 30 дана од дана уручења 
отказа другој уговорној страни. 

 
Члан 11. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора, а важи до 
извршења уговорних обавеза. 
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    Члан 12. 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној 
страни припада по 3 (три). 
 
 
 
 
                 ЗА КУПЦА:                           ЗА ПРОДАВЦА: 
_________________________           __________________________ 
 
 

В.Д. ДИРЕКТОРА 
        Дипл.инж.шум. Драгић Караклић 
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VIII 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 ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 
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 – 
Противпожарна опрема, ЈН бр. 28/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28.08.2017. 
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. Неблаговремену понуду наручилац 
ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком 
да је поднета неблаговремено.  
 
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1) стр. 18-21;  
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2) стр. 22,23; 
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) стр. 24; (није обавезан) 
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4) стр. 25; 
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5) стр. 26; 
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем стр. 27; 

 Модел уговора стр. 28-30;  
 За ставке 1, 8, 9, 10: доставити техничку спецификацију, проспектну 

документацију (каталог) и декларацију произвођача; 
За ставке 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13,15 : доставити техничку спецификацију и 
проспектну документацију; 
За ставку 11: доставити тeхничку дoкумeнтaциjу, сeртификaт o 
здрaвствeнoj испрaвнoсти мaтeриjaлa oд кojeг сe изрaђуje, сликe сличних 
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рeзeрвoaрa кojи су изрaђeни, aтeст вaриoцa, дoкaз o пoрeклу сирoвинe и 
тeхничкe спeцификaциje мaтeриjaлa. 
За ставку 1: достави изјаву (потписану и оверену) да ће понуђач у 
периоду од две године од дана испоруке добара обезбедити сервис и 
резервне делове. 
За ставке 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10: достави на увид узорак предметног добра. 

 
3. ПАРТИЈЕ 
 
Набавка није обликована по партијама. 
 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП ''Национални 
парк Тара'' Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина Башта,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара – Противпожарна опрема, ЈН бр. 
28/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Противпожарна опрема, ЈН бр. 
28/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
 „Опозив понуде за јавну набавку добара – Противпожарна опрема, ЈН бр. 
28/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Противпожарна 
опрема, ЈН бр. 28/2017 - 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 (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), 
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да 
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне 
документације). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:  

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
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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 (испоруке добара, извршења услуге, извођења 
радова) 
 
Рок испоруке за тачке од 1-7 и од 11-15 је до 30 (тридесет) дана од дана 
закључења уговора. 
Рок испоруке за тачке 8, 9 и 10 је до 60 (шездесет) дана од дана закључења 
уговора. 

Место испоруке добара: магацин наручиоца, 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. 
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. 
 
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 предмета јавне набавке 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 ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ 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 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, са 
роком важности који мора бити најмање петнаест 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 
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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.  

 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 

13. НА ЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 
- 
 
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, електронске поште: office@nptara.rs, или факсом, на број: 
031/863-644 (радним данима од понедељка до петка, у радно време од 07:00 до 
15:00 часова), тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
ЈНМВ – Противпожарна опрема, бр. 28/2017“. 
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. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди 
пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 
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15. 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. ЗЈН).  
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. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 
ЗАХТЕВА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 
(у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail: 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 може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
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захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног 
става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 
за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за 
заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и  адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 
наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на 
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

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

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

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

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

се подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; ЈП „Национални парк Тара"; ЈНМВ – Противпожарна 

опрема, број 28/2017. 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
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(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права 
за којег је извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

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

 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства 

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

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

елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце 
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 
Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

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


