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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. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке број: 1218/1 од 19.11.2015. године и Решења о образовању Комисије за 
спровођење поступка јавне набавке, број: 1218/2 од 19.11.2015. године, припремљена је: 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

За јавну набавку мале вредности – Униформе за чуварску службу 
ЈН МВ бр. 28/2015 
 
 

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  
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VIII 
 
Модел уговора 
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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 28/2015 су добра – Униформе за чуварску 

службу. 

 

4. Контакт особе  
Милица Томић - Руководилац сектора планирања, заштите и развоја подручја 

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. 28/2015 је набавка добара - Униформе за 

чуварску службу. 

 
Ознака из општег речника набавке: 18000000 – Одећа, обућа, пртљаг и прибор. 
 

 
2. Партије 

Јавна набавка је обликована по партијама. 
 

Партија 1. Униформа за чуварску службу 
Партија 2. Обућа за чуварску службу 
Партија 3. Остала опрема за чуварску службу 
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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 за униформе чувара заштићеног подручја - 
Националног парка Тара 

 
  Униформе чувара заштићеног подручја - Националног парка Тара запослених у 
Јавном предеузећу „Национални парк Тара“ израђују се на основу „Правилника о 
службеној одећи чувара заштићеног подручја („Сл. Гласник РС“, бр. 117/2014) и 
„Правилника о изменама правилника о службеној одећи чувара заштићеног подручја 
(„Сл. Гласник РС“, бр. 93/2015)“. 
 
 Укупни број комплета је 8 (6+2), два комплета су женска. 
 

Униформа је летња и зимска.  
 

Партија 1: 
 
ПАНТАЛОНЕ – ЗИМСКЕ  
 
а) материјал и боја: Сировински састав: 40% полиестер, памук 60%; Ткање: рипс; Дорада: 
против скупљања и гужвања, постојане боје; Боја: браон (Pantone 4635 или CMYK 0, 48, 96, 
44) и тамно браон (Pantone 476 или CMYK 60, 80, 100, 45). 
 
 б) Начин израдe: Појас је нашивен на панталоне, ширине 5,5 cm, и на њему је распоређено 
6x2 гајкe. Појас има продужетак са копчом и једним дугметом, а на боковима су ушивене 
еластичне траке. На предњем делу испод појаса су два косо кројена џепа, са кесицама 
изређеним од оригиналног материјала. Отвори џепова су прошивени двоструко и ојачани 
нитнама. На ногавицама су бочно нашивена два хармоника џепа са двоструким 
вертикалним наборима. Ови џепови су покривени двоструко прошивеним поклопцима који 
се копчају дрикерима. На задњем делу панталона испод појаса су нашивена два џепа који су 
покривени двоструко прошивеним поклопцима са дрикерима. Дрикери су мат металик сиве 
боје. Због издржљивости и трајности панталоне имају ојачања са предње стране у колену (у 
доњем спољном углу косо засечено), као и ојачање позади у седалном делу и са унутрашње 
стране потколеница. Панталоне су браон боје док су ојачања тамно браон боје. Сви шавови 
су двоструки и прошивени тамно браон концем, док се испод појаса са унутрашње стране 
налази етикета о сировинском саставу материјала, начину одржавања и величина. Модел 
панталона је исти за мушкарце и жене уз примену мушког односно женског кроја. 
 
 ПАНТАЛОНЕ - ЛЕТЊЕ  
 
а) материјал и боја: Сировински састав: 40% полиестер, 60% памук; Ткање: рипс; Дорада: 
против скупљања и гужвања, постојане боје; Боја: браон (Pantone 4635 или CMYK 0, 48, 96, 
44) и тамно браон (Pantone 476 или CMYK 60, 80, 100, 45) б) Начин израде: Кројеви летњих 
мушких и женских панталона су исти као и за зимске панталоне. 
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КОШУЉА – ЗИМСКА  
 
а) материјал и боја: Сировински састав: 40% полиестер, 60% памук; Ткање: кепер; Дорада: 
против скупљања и гужвања; Боја: беж (Pantone 155 или CMYK 0, 12, 28, 0) б) Начин 
израде: Крагна је дводелна, двоструко прошивена. На леђима је двоструки рамени део 
прошивен на предњем делу и двоструко са задње стране. Испод раменог дела на леђима су 
два набора. На рукавима су двоструко прошивене манжетне са два дугмета. Манжетне, 
траке око дугмића и крагна су ојачани лепљивом траком. У прсном делу лево је нашивен 
хармоника џеп са двоструким вертикалним наборима и двоструко прошивеним поклопцем 
са два дрикера. Десно на прсном делу је нашивен равни џеп са двоструко прошивеним 
поклопцем са два дрикера. Кошуља се затвара са 7 дугмића од којих су 5 сакривени 
металик боје. У леви бочни шав је ушивена етикета са сировинским саставом и начином 
одржавања, а испод крагне са унутрашње стране је ушивена етикета са ознаком величине. 
Модел кошуља је исти за мушкарце и жене уз примену мушког односно женског кроја.  
 
КОШУЉА – ЛЕТЊА  
а) материјал и боја: Сировински састав: ,,60% памук, 40% полиестер”; Ткање: кепер 
Дорада: против скупљања и гужвања, постојана боја; Боја: беж (Pantone 155 или CMYK 0, 
12, 28, 0). 
 
 б) Начин израде: Кројеви летњих мушких и женских кошуља су исти као и за зимске 
кошуље.  
 
ПРСЛУК – ЗИМСКИ 
 
 а) материјал и боја: Сировински састав: 40% полиестер, 60% памук; Ткање: рипс; Постава: 
100% полиестер; Дорада: против скупљања и гужвања; Боја: тамно браон (Pantone 476 или 
CMYK 60, 80, 100, 45). 
 
 б) Начин израде: Прслук је спортског кроја са руском крагном, два доња, два прсна и 
једним унутрашњим џепом. Доњи џепови су урезани. Прсни џеп на левој страни је 
хармоника са два вертиклна набора, са поклопцем и два дрикера, а на десној страни је 
равни џеп са 3 двоструко прошивеним поклопцем. Рамени део прслука је двострук, а испод 
њега на леђима је набор. Прслук се копча рајсфершлусом. Постава је свилена. Унутрашњи 
џеп је на левој страни, урезан, са једним опшивом. Крагна, траке око рајсфершлуса и 
поклопци џепова су ојачани лепљивом траком. Џепови, поклопци џепова, крагна, 
рајсфершлус и састави су двоструко прошивени, ради дуготрајности. Модел прслука је исти 
за мушкарце и жене уз примену мушког односно женског кроја.  
 
ПРСЛУК – ЛЕТЊИ  
 
а) материјал и боја: Сировински састав: 40% полиестер, 60% памук; Ткање: рипс; Постава: 
трико-мрежица 100% полиестер; Дорада: против скупљања и гужвања; Боја: тамно браон 
(Pantone 476 или CMYK 60, 80, 100, 45). 
 
 б) Начин израде: Крој летњег прслука је идентичан зимском. Постава је од трико-мрежице 
која спречава знојење. Модел летњег прслука је исти за мушкарце и жене уз примену 
мушког односно женског кроја.  
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ЏЕМПЕР  
 
Џемпер је тамно браон боје (Pantone 476 или CMYK 60, 80, 100, 45), израђен од плетенине 
одговарајуће густине и сировинског састава, са рол крагном која се затвара са патент 
затварачем (рајсфершлусом), при чему се висина крагне може регулисати одговарајућом 
дужином отварања патент затварача. Рамени део џемпера и лактови ојачани су са тканином 

металик браон боје. Сировински састав: памук 40%, вуна 30% и полиестер 30% . 
 
ПОЛО МАЈИЦА 
 
 а) материјал и боја: Сировински састав: 100% памук; Ткање: пике зрнасто; Боја: беж 
(Pantone 155 или CMYK 0, 12, 28, 0) б) Начин израде: Мајица је модела поло, са крагном и 
три нашивена дугмета који су на отвору мајице који се протеже од врата до пред крај 
грудне кости.  
 
ВЕТРОВКА СА УМЕТКОМ 
  
1) ветровка  
 
а) материјал и боја: GORE-TEX /SIMATEX, непромочив, отпора на мраз, сунце и друге 
временске услове, са пропусношћу за пару; Сировински састав: 100% полиестер; Боја: 
тамно браон (Pantone 476 или CMYK 60, 80, 100, 45); Постава: двокомпонентна.  
 
б) Начин израде ветровке: Ветровка је удобног равног кроја, мало продужених леђа, копча 
се целом дужином металним рајсфершлусом, који служи и за спајање са уметком због чега 
је јакна израђена тако да се може носити и посебно и са улошком. Рајсфершлус је 
прекривен дуплим поклопцем који се копча водонепропусним дрикерима. У високом 
оковратнику је капуљача са малим штитником и двоструком регулацијом ширине – 
затворено чичак - траком. Ветровка је сечена у грудном делу (са предње и са задње стране). 
Од средине надлактице до завршетка рукава са његове спољне стране постоји ојачање. На 
предњој страни, испод дела где је ветровка сечена налазе се сакривени џепови који се 
копчају металним рајсфершлусом (14 cm):  
- димензије левог џепа: 14,5 x 15,5 cm,  

- димензије десног џепа: 15,0 x 9,0 cm по типу „хармоника“ џеп.  
 
Са унутрашње стране у грудном делу ветровке налазе се два нашивена џепа који се копчају 
на дрикер. Рукав је раван и на левом рукаву, на средини надлактице налази се вертикално 
постављен сакривени џеп који се копча рајсфершлусом. Доњи руб ветровке је раван без 
еластичних трака. Модел ветровке је исти за мушкарце и жене уз примену мушког односно 
женског кроја.  
 
2) уметак за ветровку  
 
а) материјал и боја: Састав материјала: 100% памук; Дорада: антипилинг; Боја: браон 
(Pantone 4635 или CMYK 0, 48, 96, 44) б) начин израде: Уметак је равног кроја, са ранглан 
рукавима, копча се целом дужином металним рајсфешлусом. Са предње и задње стране 
сечена је у пределу груди. На левој страни ушивен је џеп димензија 13,0 x 14,0 cm који се 
копча на метални рајсфешлус. На доњем делу јакне су ушивена два коса џепа који се 
копчају на метални рајсфешлус. Рукав и доњи руб јакне је раван. Уметак је постављен 
штепаном поставом, појачан вателином 100 g/m2. 
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Партија 2: 
 
ПЛИТКЕ ЦИПЕЛЕ - Плитке ципеле су анатомског облика, са језиком који је у саставу лица 
ципеле. Висина језика изнад линије саре износи око 1 cm. Обућа се везује преко четири пара 
рупица које морају бити ојачане и пертлама дужине 70 cm. Ципеле су израђене од природне 
коже бокс анилин хидрофобиран (специјално дорађен непромочив), са полусјајем и 
мекоћом. Постава је антибактеријска, са специјалном дорадом за апсорбовање зноја ноге. 
Пета је слагана од коже са гуменом заштитом на нагазном делу. Боја: тамно браон (Pantone 
476 или CMYK 60, 80, 100, 45). 
 
ДУБОКЕ ЦИПЕЛЕ а) материјал и боја:  
1) Горња кожа је водоотпорна потпуно брушена кравља кожа, дебљине 2,0 – 2,2 mm, која не 
сме да садржи токсичне супстанце. Мора бити постојане боје и да садржи ниски проценат 
формалдехида;  

2) Кожа на месту везивања (језик), горњег дела чизме и ојачања пете је водоотпорна кожа, 
дебљине најмање 1,0 – 1,2 mm;  

3) Постава горњег дела чизме и језика је од полиестер – вишеслојна структуирана тканина; 
4) Пертле треба се пертлају на металне закачке и полазе од прстију, а висина пертлања 
треба је изнад скочног зглоба;  

5) Уложак чији горњи материјал мора да пропушта влагу;  

6) Ђон не сме бити гладак и превише мекан, најбоље су профилисане гуме које одлично 
пријањају уз сваку подлогу, односно планинарски профил ђона са наглашеним предњим 
делом и петом.  
Боја: тамно браон (Pantone 476 или CMYK 60, 80, 100, 45) б) начин израде:  
1) Водоотпорност мора бити осигурана помоћу мембране;  

2) Језик ципеле мора бити анатомски обликован и постављен мрежстом пеном, треба 
применити систем фиксирања како би се спречило клизање језика у ципелу, а онај део 
ципеле уз језик на коме се везују пертле мора бити окружен меканом поставом;  

3) На горњем делу ципеле изнад чланка, мора да се постави руб ширине 40,0 mm, и тај 
мекани део мора да буде постављен пеном отворене структуре;  

4) Обрада материјала у горњем делу ципеле мора бити таква да не омета пренос влаге ка 
споља;  

5) Код ђона, пена са спољне стране треба да буде чвршћа и стабилнија од оне са унутрашње 
стране. Пена у унутрашњем делу ципеле мора да има мекану структуру;  

6) У ципелу мора бити уметнут анатомски обликован уложак.   
 

Партија 3: 
 
КАПА - ЗИМСКА а) материјал и боја: Сировински састав: мешавина вуне и акрила; Боја: 
тамно браон (Pantone 476 или CMYK 60, 80, 100, 45) б) Начин израде: Капа је израђена од 
вуненог плетива и скупљена је на врху главе. 
 
ШАЛ Шал стандардног кроја, тамно браон боје (Pantone 476 или CMYK 60, 80, 100, 45) 
састава мешавина вуне и полиестера. 
 
РУКАВИЦЕ Рукавице стандардног кроја, произведене од говеђе коже, тамно браон боје 
(Pantone 476 или CMYK 60, 80, 100, 45), памучна постава.  
 
КАЧКЕТ а) материјал и боја: Сировински састав: 40% полиестер, 60% памук; Ткање: рипс; 
Боја: беж (Pantone 155 или CMYK 0, 12, 28, 0) б) начин израде: Качкет је направљен од 
шест делова који се звездасто спајају на врху, двоструко проштепани по целој дужини 
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качкета беж концем. На задњем делу качкета се налази отвор и регулатор са металном 
копчом. На предњем делу качкета је заобљени штитник против сунца од двоструке тканине 
у коју је уметнут чврсти држач штитника.   
 
КАИШ  
а) материјал и боја: Сировински састав: 100% полиестер; Ткање: трака ширине 4,0 cm; 
Боја: тамно браон (Pantone 476 или CMYK 60, 80, 100, 45) б) начин израде: Израђен у тамно 
браон боји (Pantone 476 или CMYK 60, 80, 100, 45) са металном копчом и металним 
завршецима. 

 
 
Садржај униформе чувара заштићеног подручја – Националног парка Тара:  
 
Летња униформа чувара заштићеног подручја - Националног парка Тара састоји се из: 
летњих панталона, поло мајице, летње кошуље, прслука, качкета, каиша.  
 
Зимска униформа чувара заштићеног подручја - Националног парка Тара састоји се из: 
зимских панталона, зимске кошуље, прслука, џемпера, ветровке са уметком, капе, шала и 
рукавица.  
Боја униформе чувара заштићеног подручја – Националног парка Тара:  
 
Боја летње униформе чувара заштићеног подручја - Националног парка Тара: летњих 
панталона, прслука, каиша, прслука и кабанице јесте тамно браон (Pantone 476 ili CMYK 60, 
80, 100, 45). Боја поло мајице, летње кошуље и качкета је беж (Pantone 155 ili CMYK 0, 12, 
28, 0). 
Боја зимске униформе чувара заштићеног подручја - Националног парка Тара: зимских 
панталона, прслука, џемпера, ветровке са уметком, шала, рукавица и капе јесте тамно браон 
(Pantone 476 ili CMYK 60, 80, 100, 45). Боја зимске кошуље је беж (Pantone 155 ili CMYK 0, 
12, 28, 0). 
На униформи чувара заштићеног подручја – Националног парка Тара носе се следећа 
обележја:  
1) знак заштите природе, на левом рукаву у висини надлактице, на кружној подлози 
светлосиве боје, пречника 65 mm, у облику металног или пластичног амблема, везене или 
штампане апликације;  
2) знак заштићеног подручја – Националног парка Тара, а по слободном избору и/или знак 
управљача, на десном рукаву, у висини надлактице, у облику металног или пластичног 
амблема, везене или штампане апликације;  
3) идентификациона плочица, на десној страни груди, изнад џепа, од метала, правоугаоног 
облика, димензија прилагођених величини натписа, сребрнобеле боје и на њој црним 
словима исписано име и презиме и регистарски број из службене легитимације чувара 
заштићеног подручја (у даљем тексту: чувар).  
Униформа се шије по мери према домаћим стандардима. 
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3.1. Квалитет – Продавац се обавезује да испоручи добра уговореног квалитета, 
сагласно прописима и стандардима, као и да их декларише према важећим прописима, 
да уз добра достави атесте и осталу документацију којом се доказује уговорени 
квалитет добара, у складу са захтевима Купца из тендерске документације и позитивним 
прописима, који регулишу ову област. 
 
3.2. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета:  
 
Квалитативан и квантитативан пријем добара извршиће се на месту испоруке, при чему 
отпремницу потврђује својим потписом овлашћени представник Купца.  
Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа и утврди да ли одговарају условима 
уговора, а уколико констатује да иста имају недостатке и не одговарају уговору, да о 
њима одмах, а најкасније у року од 5 дана од дана испоруке писмено обавести 
Продавца, а овај да рекламиране недостатке отклони у целости о свом трошку у року од 
10 дана од пријема рекламације. 
Уколико испоручена добра не одговарају уговореном квалитету Купац ће исте вратити  
Продавцу и да замени новим добрима одговарајућег квалитета. 
Све трошкове који због враћања добара настану сносиће Продавац. 

 
3.3. Рок испоруке: до 28.12.2015. године 
 
3.4. Место испоруке: управна зграда ЈП „Н.П. Тара“, ул. Миленка Топаловића бр. 3, 
31250 Бајина Башта. 
 

3.5. Остали захтеви: 
 
1. Обавеза понуђача је да са понудом достави и комплетне узорке. 
 
2. Изабрани понуђач је у обавези да за јавну набавку приликом испоруке приложи: 

- Упутство за употребу и одржавање са роком употребе; 
- Извештаји о испитивању основних материјала одеће и обуће, издате од стране 
акредитованих лабараторија. 
 

3. Изабрани понуђач је у обавези да пре него приступи реализацији предмета јавне 
набавке и уговора изврши узимање мера сваког појединачног запосленог радника за 
који је предвиђена набавка службених одела. 
 
4. Наручилац задржава право да након преузимања робе од изабраног понуђача изврши 
проверу и поновно утврђивање код овлашћене и акредитоване установе, да ли 
испоручена опрема задовољава услове прописане стандардима. 

 
5. Напомена за све делове гардеробе: 
    - конац и рајсфешлус су усклађени са бојом основног материјала, 
    - обавезно минимум 2 (два) резервна дугмета по артиклу и 
    - сви завршни делови униформе треба да буду обрађени на квалитетан начин. 
 
6. ГАРАНЦИЈА: минимум 12 месеци. Гаранција важи под условом да се роба користи 

наменски, уз придржавање упуства о начину употребе и одржавања, који су садржани 

на трајној ушивеној етикети на сваком артиклу. 
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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 (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
Закона); 

3) - 
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) – 
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). 

 
1.2.  Понуђач који учествује у поступку јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76 закона, и 
то:  
1.2.1. Неопходан пословни капацитет - потребно је да је понуђач има 
реализована најмање два уговора који се односе на предмет јавне набавке 
у претходне три године. 

 
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) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део 
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача (наведени доказ није 
тражен). 

 
 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. Услов из члана 75. став 1. 
тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 
услова (наведени доказ није тражен). 
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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 о јавним набавкама („Службени гласник РС 
број 124/2012) и члана 38. Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС број 68/2015), 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 испуљености услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид тражене доказе, 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. 
 
 
Понуђач испуњеност обавезних и додатних услова доказује на следећи начин: 
 
1.1. Обавезни услови: 

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

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене 
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, 
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којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 
достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3)  - 
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

5)  -  
 

1.2. Додатни услови: 
1.2.1. Доказ: Уговор и фактура 
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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: 

Униформе за чуварску службу, број: 28/2015, 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. 
 
6) Понуђач је у периоду 2012-2015. године имао најмање два реализована уговора који 
се односе на предмет јавне набавке. 
 
 
 
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: Униформе за чуварску службу, број: 28/2015, 

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: Униформе за чуварску 

службу, ЈН МВ бр: 28/2015 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 

уколико је примљена од стране наручиоца до 30.11.2015. 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. Узорке за сваку партију за коју се подноси понуда 
 
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.  
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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. Униформа за чуварску службу 
Партија 2. Обућа за чуварску службу 
Партија 3. Остала опрема за чуварску службу 

 
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“ – Униформе за чуварску службу, ЈН бр: 28/2015. - 
НЕ ОТВАРАТИ” или  
„Допуна понуде за јавну набавку – Униформе за чуварску службу, ЈН бр: 28/2015. - 
НЕ ОТВАРАТИ” или  
„Опозив понуде за јавну набавку – Униформе за чуварску службу, ЈН бр: 28/2015. - 
НЕ ОТВАРАТИ” или  
„Измена и допуна понуде за јавну набавку – Униформе за чуварску службу, ЈН бр: 
28/2015. - 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 
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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 
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 31.12.2015. године. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у динарима. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтеви у погледу рока и места испоруке 
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Рок испоруке је 28.12.2015. године. 
Место испоруке: управна зграда ЈП „Н.П. Тара“, ул. Миленка Топаловића бр. 3, 31250 
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 
 
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 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 
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. 
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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 
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. 28/2015.” – 
Униформе за чуварску службу. 
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 
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 „Најнижа понуђена 
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цена“. 
 
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 
 
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. 
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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. 28/2015; корисник: Буџет Републике Србије). 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138.-167. Закона. 
 
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 Униформе за 
чуварску службу, ЈН број 28/2015. 
 
 
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. Униформа за чуварску службу 
 

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. 
Панталоне 
зимске 

Ком. 8     

2. 
Панталоне 
летње 

Ком. 8     

3. Кошуља зимска Ком. 8     

4. Кошуља летња Ком. 8     

5. Прслук зимски Ком. 8     

6. Прслук летњи Ком. 8     

7. Џемпер Ком. 8     

8. Поло мајица Ком. 8     

9. 
Ветровка са 
уметком 

Ком. 8     

У К У П Н О :      

 
 

 
 
 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
 
 

Укупна цена без ПДВ-а  
 
 

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања 
Рок за плаћање је 31.12.2015. године. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у динарима. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Рок и место испоруке 
Рок испоруке је 28.12.2015. године. 
Место испоруке: управна зграда ЈП „Н.П. Тара“, ул. Миленка Топаловића бр. 3, 
31250 Бајина Башта. 

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

 

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. Плитке ципеле Ком. 8     

2. Дубоке ципеле Ком. 8     

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 31.12.2015. године. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у динарима. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Рок и место испоруке 
Рок испоруке је 28.12.2015. године. 
Место испоруке: управна зграда ЈП „Н.П. Тара“, ул. Миленка Топаловића бр. 3, 
31250 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. Остала опрема за чуварску службу 

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. Капа зимска Ком. 8     

2. Шал Ком. 8     

3. Рукавице Ком. 8     

4. Качкет Ком. 8     

5. Каиш Ком. 8     

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 31.12.2015. године. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у динарима. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Рок и место испоруке 
Рок испоруке је 28.12.2015. године. 
Место испоруке: управна зграда ЈП „Н.П. Тара“, ул. Миленка Топаловића бр. 3, 
31250 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 – Униформе за чуварску службу 
 

 
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 – Униформе за чуваре, 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 извршити најкасније до 31.12.2015. године. 
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Члан 4. 
 
Рок испоруке је 28.12.2015. године. 
Место испоруке: управна зграда ЈП „Н.П. Тара“, ул. Миленка Топаловића бр. 3, 31250 
Бајина Башта. 
 

Члан 5. 
 

Квалитативан и квантитативан пријем добара извршиће се на месту испоруке, при чему 
отпремницу потврђује својим потписом овлашћени представник Купца.  
 
Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа и утврди да ли одговарају условима 
уговора, а уколико констатује да иста имају недостатке и не одговарају уговору, да о 
њима одмах, а најкасније у року од 5 дана од дана испоруке писмено обавести 
Продавца, а овај да рекламиране недостатке отклони у целости о свом трошку у року од 
10 дана од пријема рекламације. 
 
Уколико испоручена добра не одговарају уговореном квалитету Купац ће исте вратити  
Продавцу и да замени новим добрима одговарајућег квалитета. 
 
Све трошкове који због враћања добара настану сносиће Продавац. 
 

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 10 % од уговорене вредности без ПДВ-а, са роком доспећа најмање 
петнаест 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. 
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Члан 10. 
 

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

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 28/2015, Униформе за чуварску службу 
 

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 – Униформе за чуварску службу, бр. 28/2015, 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. 


