
Јавно предузеће 
„Зеленило - Сокобања“ 
Војислава Илића бр. 2  
Број: 02-11/2-2021 
Датум: 18.03.2021. година 
Сокобања 
 
 
Број Н 5/2021 
 
На основу Одлуке о спровођењу поступка набавке број 02-11/1-2021 од 17.03.2021. 
године, комисија за спровођење набавке број Н 5/2021, Јавног предузећа „Зеленило – 
Сокобања“ Сокобања, упућује: 
 

ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА 
 

у поступку набавке добра – радна униформа 

за потребе Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања 
 

Овај позив упућује се непосредно потенцијалним понуђачимa и објављује на интернет 
страници Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања, www.jpzelenilo.rs 
 

Предмет набавке су добра – радна одећа. 
 

Крајњи рок за достављање понуда: 23.03.2021. године до 14h. 
 
 
 
Садржина позива: 

I Општи подаци о набавци  

II Опис добра 

III Услови за избор учесника 

IV Критеријуми за избор најповољније понуде  

V Обрасци који чине саставни део понуде  

VI Модел уговора 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jpzelenilo.rs/


I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

Наручилац: Јавно предузеће „Зеленило - Сокобања“ Сокобања 
Адреса: Војислава Илића бр. 2, 18230 Сокобања 
Интернет страница: www.jpzelenilo.rs 
 
Врста поступка набавке: 
Набавка на коју се Закон не примењује 
 
Предмет набавке: 
Предмет набавке број Н5/2021 су добра – радна униформа 
CPV ознака - 18100000 - Радна одећа, специјална радна одећа и прибор. 

 
Циљ поступка: 
Поступак набавке спроводи се ради закључења уговора о набавци. 
 
Партије: 
Набавка није обликована по партијама. 
 
Контакт: 
Информације у вези са набавком добра – радна одећа, могу се добити сваког радног дана 
у периоду од 07,00h до 15,00h.  
e-mail: zelenilosokobanja@gmail.com 
Особа за контакт: Марко Тешовић (018/833-068). 
 
I СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА 
Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и морају бити 
у складу са датом техничком спецификацијом.  
 

Место извршења испоруке добара је франко Сокобања, на локацији коју одреди 
Наручилац. 
 
КВАЛИТЕТ ДОБРА 
Понуђач који нуди одговарајуће производе дужан је да гарантује понуђачу квалитет 

производа. Уколико квалитет није задовољавајући Наручилац може захтевати замену 

производа другим одговарајућим. 
 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 
ИЗВРШЕНИХ ДОБАРА 
За праћење реализације набавке наручилац ће обезбедити лице које ће пратити испоруку 
 
РОК ИЗВРШЕЊА ДОБРА 
Добра из спецификације ће се набављати сукцесивно у току године у зависности од 
потреба Наручиоца. 
 

Рок испоруке добара је ______радни дан (најдуже 3 радна дана) од дана захтева за 
испоруком добара, који се може исказати писмено. 
Место испоруке добра је франко Сокобања, на локацији коју одреди Наручилац. 
 
 

http://www.jpzelenilo.rs/


РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Уговорене јединичне цена добара су фиксне и не могу се мењати током трајања уговора. 
Плаћање испоручених добара извршиће се уплатом на рачун понуђача у року од 
максимално 45 дана од дана испостављања рачуна. Понуђач је дужан да наручиоцу уз 
рачун достави отпремницу потписану од стране лица које је преузело робу. 
 
III УСЛОВИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који испуњава услове за 
квалитативни избор привредног субјекта, што доказује на начин дефинисан у следећој 
табели, и то: 

 
Р.бр. 

 
УСЛОВИ 

 
Начин 

доказивања 
  

Да он и његов законски заступник у периду од претходних пет 
 

ИЗЈАВА 
 година од дана истека рока за подношење пријаве није        (Образац 2.), 
 правноснажно осуђен за неко од кривичних дела као члан којом 
 организоване криминалне групе или кривично дело удруживања понуђач под 
   ради вршења кривичних дела, кривично дело злоупотребе пуном 
 положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са материјалном 
 јавном набавком, кривично дело давања мита у обављању и 
 привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног кривичном 
 положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело одговорношћу 

1. 
примања  мита  и  кривично  дело  давања  мита,  кривично  дело 
преваре,  кривично  дело неоснованог  добијања  и коришћења 

потврђује 
да испуњава 

 кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању критеријуме 
 привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично за 
 дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење квалитативни 
 терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за избор 
 вршење терористичких дела и кривично дело терористичког привредног 
 удруживања, кривично  дело прања новца, кривично дело субјекта 
 финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и набавке из 
 кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у чл. 111. ЗЈН, 
 ропском односу (чл. 111. ст. 1) тач. (2) и (3) ЗЈН) дефинисане 
  овим 
 Да је измирио доспеле порезе и доприносе и доприносе за позивом. 
 обавезно  социјално  осигурање  или да му је обавезујућим  
2. споразумом или решењем, у складу са посебним прописом,  

 одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате  
 и новчане казне (чл. 111. ст. 2) ЗЈН)  
 Да у периду од претходне две године од дана истека рока за  
 подношење пријаве, није повредио обавезе у области заштите  
 животне средине, социјалног и радног права, укључујући  
3. колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде  

 или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу са  
 одредбама међународних конвенција из прилога 8. ЗЈН, (чл. 111.  
 ст. 2) ЗЈН  

 



Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
Опште информације - Докази о испуњености услова достављају се у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа, већ је довољно да наведе интернет страницу на којој се јавно 
доступни подаци налазе. 
 
IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
1. Критеријум за доделу уговора 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума „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 истом понуђеном 
ценом 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће уговор 
доделити понуђачу који који понуди дужи рок плаћања. 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, и исти рок плаћања 
наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.  
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће 
се одржати извлачење путем жреба. 
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и 
исти рок плаћања. 
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако 
што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те 
ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.  
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник 
извлачења путем жреба. 
 
 
V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за квалитативни избор привредног 

субјекта, (Образац 2); 
3) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за квалитативни избор привредног 

субјекта (Образац 3); 
4) Образац структуре цене са упутством за попуњавање (Образац 4.) 
5) Модел уговора 

 

 

 

 

 



(ОБРАЗАЦ 1) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Понуда бр  од  за набавку добра – радна 
униформа, Н5/2021 
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: 

 

 
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 
 
 
 
 
 



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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 



5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

Набавка добра – радна униформа, бр. Н 5/2021 

 

 
Укупна цена без ПДВ-а 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 
Рок и начин плаћања 

 

 
Рок важења понуде 

 

 
 
 
 
 

                              Датум                            Понуђач 
 

 
 
 
 
Напомена: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, 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 сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



(ОБРАЗАЦ 2) 
 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР 

ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 
следећу 

 
И З Ј А В У 

 
Понуђач                    [навести назив 
понуђача] у поступку набавке добра – радна униформа, испуњава све услове из чл. 111. 
ЗЈН, односно услове дефинисане позивом за подношење понуде за предметну јавну 
набавку, и то: 
 
1. Да он и његов законски заступник у периду од претходних пет година од дана истека 
рока за подношење пријаве није правноснажно осуђен за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе или кривично дело удруживања ради вршења 
кривичних дела, кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело 
злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело давања мита у обављању 
привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело 
трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, 
кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и 
друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично 
дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на 
извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење 
терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања 
новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и 
кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу (чл. 111. ст. 1) 
тач. (2) и (3) ЗЈН). 
2. Да је измирио доспеле порезе и доприносе и доприносе за обавезно социјално 
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним 
прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане 
казне (чл. 111. ст. 2) ЗЈН). 
3. Да у периду од претходне две године од дана истека рока за подношење пријаве, није 
повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, 
укључујући колективне уговоре, а нарочитообавезу исплате уговорене зараде или других 
обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу са одредбама међународних 
конвенција из прилога 8. ЗЈН, (чл. 111. ст. 2) ЗЈН. 
4. Да је регистрован код надлежног органа, односно, уписан у одговарајући регистар (чл. 
115. ст. 1. ЗЈН) 
 

Место:   Понуђач: 
Датум:                               ___________________ 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача на који начин сваки понуђач 
из групе понуђача изјављује да испуњава услове за квалитативни избор понуђача.
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(ОБРАЗАЦ 3) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР 
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, 
дајем следећу 

 
И З Ј А В У 

 
Подизвођач                    [навести 
назив подизвођача] у поступку набавке добра – радна униформа, испуњава све услове 
из чл. 111. ЗЈН, односно услове дефинисане позивом за подношење понуде за 
предметну јавну набавку, и то: 
 
5. Да он и његов законски заступник у периду од претходних пет година од дана 
истека рока за подношење пријаве није правноснажно осуђен за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе или кривично дело удруживања ради 
вршења кривичних дела, кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, 
кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело давања мита у 
обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, 
кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело 
давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и 
коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању 
привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, 
кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело 
врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког 
удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, 
кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза 
лица у ропском односу (чл. 111. ст. 1) тач. (2) и (3) ЗЈН). 
6. Да је измирио доспеле порезе и доприносе и доприносе за обавезно социјално 
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним 
прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане 
казне (чл. 111. ст. 2) ЗЈН). 
7. Да у периду од претходне две године од дана истека рока за подношење пријаве, 
није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, 
укључујући колективне уговоре, а нарочитообавезу исплате уговорене зараде или 
других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу са одредбама међународних 
конвенција из прилога 8. ЗЈН, (чл. 111. ст. 2) ЗЈН. 
8. Да је регистрован код надлежног органа, односно, уписан у одговарајући регистар 
(чл. 115. ст. 1. ЗЈН) 
 

Место:   Подизвођач: 
Датум:                               ___________________ 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача. 
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(ОБРАЗАЦ 4) 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

  
NABAVKA RADNIH UNIFORMI  

(tehnička specifikacija) 
 

R. 
br. 

Naziv Jed. mere Kol. Cena bez PDV-a 
po jedinici mere 

Ukupno bez PDV-
a 

 
1 

     Emerton zimska jakna 
Zimska jakna proizvedena od 100% poliestera (220 
g/m2) sa slojem PVC mikrofibera, postava 100% 
poliester, kapuljača se može skinuti, praktični 
džepovi (poseduje i unutrašnji džep za mobilni 
telefon), obim manžetni podesiv pomoću čičak 
trake, kopčanje zipom je zaštićeno preklopom sa 
drikerima. 

 
 
 
 
Komad 

 
 
 

2 
 

  

 
2 

    Emerton zimski prsluk 
Zimski prsluk proizveden od 100% poliestera (220 
g/m2), udoban i topao, sa slojem PVC mikrofibera, 
praktični džepovi, kopčanje zipom je zaštićeno 
preklopom sa drikerima. Veličina S-XXXL 

 
 

Komad 

 
 

10 

  

 
3 

 Daytona prslik 
 Termoizolovani  vodootporni prsluk od ripstop 
materijala, 200 g/m2.  
Praktični džepovi, 
Modernog dizajna, 
Dostupna u više boja: crvena, teget, siva, crna. 
Unisex. 
Veličina XS-3XL 

 
 
 

Komad 

 
 

2 
 

  

 
4 

 
Emerton pantalone 
Radne pantalone savremenog dizajna sa više praktičnih 
džepova, proizvedene od tkanine visokog kvaliteta 
(65% poliester, 35% pamuk, 270 g/m2), sa ojačanjima 
od 600D poliestera na mestima izloženim većem 
habanju, džepovi za umetanje štitnika za koleno. 
Veličina 46-64 

 
 

Komad 

 
14 

 

  

 
5 

 
Emerton polukombinezon 
Radni polukombinezon savremenog dizajna sa 
praktičnim džepovima, tkanina visokog kvaliteta (65% 
poliester, 35% pamuk, 270 g/m2) sa ojačanjima od 
600D poliestera na mestima izloženim većem habanju, 
džepovi za umetanje štitnika za koleno. Veličina 46-64 

 
 
 
Komad 

 
 
 

6 

  

 
6 

 
Emerton bluza 
Radna bluza sa praktičnim džepovima, proizvedena od 
materijala koji je kombinacija 65% poliestera i 35% 
pamuka, 270 g/m2, sa ojačanjima od 600D poliestera 
na mestima izloženim većem habanju (ramena, 
laktovi...), zip ispod pazuha za veći komfor i bolju 
ventilaciju. Veličina 46-64 

 
 
 
 
Komad 

 
 

9 
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7 Emerton majica 

Majica kratkih rukava proizvedena od 100% pamuka, 
155 g/m2, elastični render oko vrata. Veličina S-XXXXL 

 
 
 
Komad 

 
 

18 
 

  

 
8 

 
Emerton kačket 
Šestopanelni kačket, 100% brušeni pamuk, 
podešavanje obima pomoću metalne kopče, 
univerzalna veličina. 

 
 
Komad 

 
 

7 

  

 
9 

 
Rhodes 3 u 1 
Vodootporna zimska strukirana jakna, postava je od 
veštačkog krzna, kragna i postava jakne mogu se 
skinuti, rukavi se mogu skinuti tako da se jakna može 
nositi i kao prsluk. Veličina S-XXXL 

 
 
Komad 

 
 

6 

  

 
10 

 
Lynx univerzalna veličina 
Prsluk visoke vidljivosti u skladu sa EN ISO 20471, sa 
reflektivnim trakama, proizveden od 100% poliestera, 
kopča se čičak trakom, univerzalne veličine, dostupan u 
dve boje. Koristi se kada je potrebno povećati vidljivost 
vozača u saobraćaju prilikom popravke kvarova na 
drumu, koriste ga i radnici prilikom poslova na 
transportu, u građevinskoj industriji, radnici na 
putevima, itd. 

 
 
 
 
Komad 

 
 
 
 

80 

  

 
11 

 
Bunting Profesional Black 
Zaštitne pletene bešavne rukavice od najlona, sa slojem 
poliuretana na dlanu i prstima. Veoma elastične i 
fleksibilne, odlično prijanjaju uz ruku, prate oblik šake i 
pružaju odličan osećaj prilikom rada. Imaju elastičnu 
manžetnu.  

 
 
Par 

 
 

300 

  

 
12 

Spinus 
Zaštitne rukavice za zavarivače, proizvedene od žute 
goveđe kože. Dužina 35 cm. Imaju zaštićene/skrivene 
šavove od kevlarskog konca, i tekstilnu sintetičku 
postavu. Sertifikat za zavarivanje tip A. Koriste se pri 
zavarivanju u mašinskoj industriji, građevinskoj 
industriji, metalnoj industriji i sl. Veličina 11 EN 388 
3133 EN 407 312x3x EN 12477 

 
 
 
 
Par 

 
1 
 
 
 

  

 
13 

Eco Dipper 
Pletene bešavne rukavice sa elastičnom manžetnom, 
proizvedene od mešavine recikliranog pamuka i 
poliestera, sa slojem prirodnog lateksa. Elastične su, i 
imaju hrapavu površinsku obradu na dlanu i prstima za 
bolju protivkliznost. Otvorena nadlanica za bolju 
paropropusnost. Najčešće se koriste pri izvođenju 
građevinskih radova, u radionicama, proizvodnji, 
magacinima, transportu, i svim drugim industrijama u 
kojima se rukuje suvim abrazivnim predmetima. 

 
 
 
 
 
Par 

 
 
 
 

600 
 

  

 
14 

Cetus 
Vodootporna kišna kabanica sa kapuljačom, 
proizvedena od 100% poliestera sa obostranim slojem 
PVC-a, šavovi su vareni, dostupna u dve boje. Veličina 
L-XXXL 
ZELENE BOJE 

 
 
Komad 

 
 

15 
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15 

J Muff 
Antifoni žute boje, sa mogućnošću podešavanja. 
Udobne penaste ABS naušnice. Predviđeni za nošenje u 
toku celog radnog vremena. Higijensko pakovanje, po 
komad u zasebnoj kesici. Nivo prigušenja SNR je 24 dB. 
Koriste se u industriji, kompresorskim stanicama, 
mašinskim postrojenjima, gradilištima, na pistama, u 
auto industriji, poljoprivredi, i sl. EN 352-1 

 
 
Komad 

 
 

2 

  

 
16 

 
Fridrich pantalone 
Radne pantalone proizvedene od 80% polistera i 20% 
pamuka, 235 g/m2. Dizajn kombinuje sivu boju sa 
narandžastim detaljima i crnu boju sa crvenim 
detaljima. Praktični džepovi, Oxford poliester ojačanja 
na mestima izloženim većem habanju, poseduju 
džepove za umetanje štitnika za kolena. 

 
 
 
 
Komad 

 
 
 

40 
 

  

 
17 

 
Sunset majica 
Majica kratkih rukava, 100% pamuk, 150 g/m2. 
Elastični render oko vrata širine 1,5 cm. Kružno tkana 
(bez šavova sa strane). Rukavi su užeg kroja. Majica 
lepo prati oblik tela. Traka u kontrastnoj boji je ušivena 
od ramena do ramena, sa unutrašnje strane, radi 
ojačanja i očuvanja oblika majice. Pakovanje 5/100 (5 
majica u kesi, 20 kesa u transportnoj kutiji). Uz svako 
pakovanje od 5 majica dobija se i 5 dodatnih kesa za 
pojedinačno pakovanje. 
VERDE GREEN 

 
 
 
Komad 

 
 
 

80 

  

 
18 

Starling CZ 
Flokirane lateks rukavice na pamučnoj podlozi. Deblji 
sloj lateksa u odnosu na običnu Starling rukavicu. Imaju 
protivkliznu reljefnu šaru na prstima i na dlanu.  
Prikladne su za upotrebu u domaćinstvu, za poslove 
čišćenja. Flok unutar rukavice doprinosi boljem upijanju 
znoja i udobnosti.  Starling rukavice efektivno štite ruke 
od rastvora deterdženata i kućnih hemikalija, vode i 
prljavštine.  Takođe, preventivno deluju u pogledu 
zaštite prirodne vlažnosti ruku. Veličina: S-XL (7-10) 

 
Pari  

 
120 

  

 
19 

B507 
Bistre zaštitne naočare sa polikarbonatnim sočivom, sa 
zaštitom od udara čestica male brzine do 45 m/s. 
Pružaju i bočnu zaštitu. Veoma lagane i pogodne za 
udobno nošenje tokom celog dana. Imaju podesive 
ručice. EN 166 

 
 
Komad 

 
 

10 

  

 
20 

Leo 
Petopanelni kačket od 100% pamuka sa tvrdim širitom i 
plastičnom trakom za podešavanje obima, univerzalne 
veličine, dostupan u više boja 

 
 
Komad 

 
40 

 

  

 
21 

Gecko 
Bešavno pletene zaštitne rukavice od poliesterskih 
vlakana, sa slojem glatkog nitrila na dlanu i prstima. 
Reljefasta tekstura pruža odlična protivklizna svojstva i 
odličan osećaj pri radu. Pojačana otpornost na habanje. 
Dostupne u više boja. Veličina 9, 10 

 
 
Par 

 
 

200 

  

 
22 Emerton kombinezon 

Radni kombinezon, praktičan dizajn sa dosta džepova, 
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proizveden od 65% poliestera i 35% pamuka (270 
g/m2), sa ojačanjima od 600D poliestera na mestima 
izloženim većem habanju (ramena, laktovi, kolena...), 
ima zip ispod pazuha za veći komfor i bolju ventilaciju i 
džepove za umetanje štitnika za kolena. Veličina 46-64 

Komad 9 

 
23 

Ginocchio zelene OB SRA 
Radne PVC čizme crne ili zelene boje sa postavom od 
poliestera, protivklizni, antistatik đon ima apsorber 
energije u oblasti pete. Veličina 36-48 EN ISO 20347 

 
 
Par 

 
 

20 

  

 
24 CLIMAX 421 

Automatska maska za varaviranje Climax 421 pogodna 
sve tipove zavarivanja (MIG/MAG elektrode, TIG/WIG, 
plasma-jet sečenje i varenje) osim laserskog i gasnog 
zavarivanja.  Posebno se preporučuje kod TIG 
zavarivanja. Dimenzija filtera je 110 x 90 x 9 mm. 
Zatamnjenje filtera je DIN 4 (otvoreno) i DIN 9 - 13 
(prilikom zavarivanja). Brzina zatamnjenja (zatvaranja) 
je 0,4 ms, a brzina otvaranja je 0,1 - 1 s. Radna 
temperatura je od - 10 C do + 55 C.  Težina cele maske 
0,528 kg a izrađena je od kvalitetnog poliamida. Broj 
detektora svetla: 4. Maska koristi solarnu energiju i 
punjive baterije. 

 
 
Komad 

 
 

2 

  

 
25 Rezervno spoljašnje staklo za varilačke maske CLIMAX 420 i 421 

 

 
 
Komad 

 
 

5 

  

 
26 Rezervno unutrašnje staklo za varilačke maske CLIMAX 420 i 

421 
 

 
 
Komad 

 
 

5 

  

 
27 EVO 3® SA VENTILACIJOM SA TRAKOM 

Proizveden je od HDPE-a (polietilena velike gustine, koji 
se može reciklirati), što mu daje visok stepen 
otpornosti na udar. Poseduje tekstilni uložak sa 
kačenjem na 6 tačaka, sa podešavanjem uloška na tri 
dubine. Lako podešavanje obima, pomoću Evolution™ 
točkića (ekstenzija WR u šifri), ili OneTouch™ trake 
(ekstenzija SR u šifri). Pamučna znojnica obložena 
poroznim PU slojem, koji je Ph neutralan i dermatološki 
testiran materijal. Šlem je dostupan u varijanti sa 
ventilacijom (ekstenzija V u šifri) ili bez ventilacije, u 
nekoliko boja. Verzija sa ventilacijom je konstruisana 
tako da topao vazduh kroz otvore izlazi napolje, a 
hladan ulazi unutra, smanjujući negativne efekte UV 
zračenja i temperaturu u unutrašnjosti šlema za 2-3 
stepena. Verzija bez ventilacije ispunjava zahteve 
standarda EN 50365, klasa 0 - električne izolacione 
kacige za upotrebu u postrojenjima niskog napona. To 
znači da je ovaj šlem električno izolovan i pogodan za 
rad pod naponom ili u blizini delova pod naponom u 
postrojenjima koji ne prelaze 1000 V naizmenične 
struje ili 1500 V jednosmerne struje (oznaka dva 
trougla). Takođe, ovaj šlem (u verziji bez ventilacije) će 
zaštititi korisnika od kratkotrajnog, nenamernog 
kontakta sa električnim vodovima pod naponom, do 

 
 
Komad 

 
 

10 
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napona od 440 V naizmenične struje. Pored toga, 
verzija bez ventilacije obezbeđuje određenu zaštitu od 
prskanja istopljenog metala. Na EVO 3® šlem je moguće 
montirati dodatke (nosače vizira, vizire i antifone) iz 
Surefit™ EVO kolekcije, pomoću univerzalnih adaptera 
koji se nalaze sa obe strane, kao i EVOSpec® zaštitne 
naočare. Postoji i mogućnost isporuke za adapterom za 
lampu, kao i u varijanti sa trakom oko brade. 

 
28 FORCE 8™ 

Polumaska od lagane, fleksibilne i izdržljive 
termoplastične gume koja odlično prianja na lice 
postižući izvanrednu zaptivenost, sa dva izmenjiva 
bajonet fltera niskog profla (proizvedena u skladu sa 
standardima EN 14387 i EN 143), koji minimalno 
smanjuju vidno polje, i izduvnim Typhoon™ ventilom sa 
minimalnim otporom pri disanju. Kačenje na 4 tačke. 
Posebna inovacija u bajonet flterima koje ova maska 
koristi su Press-to-Check™ flteri, koji, zahvaljujući 
revolucionarnom dizajnu, omogućavaju radnicima brzu 
i pouzdanu proveru optimalne zaptivenosti, pre ulaska 
u zonu povećanog rizika. Reflektivne trake povećavaju 
vidljivost radnika prilikom rada u uslovima smanjene 
vidljivosti. Koristi se u hemijskoj i petrohemijskoj 
industriji, pri proizvodnji đubriva, u laboratorijama, 
medicini, farmaciji, poljoprivredi, građevini, i pri 
obavljanju svih poslova pri kojima je potrebna 
odgovarajuća zaštita disajnih organa. 

 
 
Komad 

 
 

3 

  

 
29 P2 filter za Force 8 

Force 8 P2 filter PAR 

 
 
Komad 

 
 

3 

  

30 
ORMARIĆ ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI TIP TS1 PLASTIČNI, SA 

PUNJENJEM 
Zidna apoteka obavezn za sve poslodavce gde borave 
zaposleni: • Do 20 zaposlenih - 1 komplet prve pomoći 
• Od 21 do 100 zaposlenih i dalje - 2 kompleta prve 
pomoći • Na svakih sledećih 100 zaposlenih još po 1 
komplet prve pomoći Sadržaj punjenja apoteka prve 
pomoći tip TS1 : • Sterilna kompresa od gaze – 
pojedinačno pakovanje 10 x 10 cm (5 kom) • Sterilna 
gaza po 1/4 m – pojedinačno pakovanje 80 x 25 cm (5 
kom) • Sterilna gaza po 1/2 m – pojedinačno pakovanje 
80 x 50 cm (5 kom) • Sterilna gaza po 1 m – 
pojedinačno pakovanje po 80 x 100 cm (5 kom) • Kaliko 
zavoj 10 cm x 5 m (5 kom) • Kaliko zavoj 8 cm x 5 m (5 
kom) • Lepljivi flaster na koturu 2,5 cm x 5m (2 kom) • 
Lepljivi flaster sa jastučičem (adhezivni zavojni 
materijal 1 kutija) • Trougla marama 100 x 100 x 140 
cm (5 kom) • Igla sigurnica (5 kom) • Makaze sa 
zaobljenim vrhom (1 kom) • Rukavice za jednokratnu 
upotrebu, par (5 kom) • Pamučna vata, 100 gr (2 kom) 
• Nejodno antiseptičko sredstvo za kožu 100 ml (1 
kom) • Specifikacija sadržaja (1 kom) • Uputstvo (1 
kom, po prilogu 1) 

Komad 2   



16  

 

 

31 
Attack O2 HRO SRC 
Duboke radne cipele sa gornjištem od kombinacije 
pune goveđe vodoodbojne kože i CORDURA® 
materijala, imaju paropropusnu CAMBRELLE® postavu 
od 100% poliamida koja je otporna na abraziju i brzo 
upija i oslobađa vlagu. Anatomski oblikovana, antistatik 
SOFT-BED tabanica sa slojem tkanine proizvedena je od 
izuzetno mekanog PU, može se vaditi i pruža izolaciju 
od hladnoće kao i od toplote. Protivklizni đon je od 
kombinacije PU i nitrilne gume, otporan je na ulja i 
naftu i na kratkotrajan kontakt sa temperaturama do 
300°C (kontakt do 1 min), ima apsorber energije u 
oblasti pete. Visina cipele je 22,5 cm, sa unutrašnje 
strane ima zip za lakše obuvanje i izuvanje. Veličina 37-
48 EN ISO 20347 

Par 1   

32 
Alfa 6911 O1 FO SRC 
Duboke kožne radne cipele bez čelične kape i lista, 
postavljene višeslojnim mrežastim materijalom koji je 
izuzetno paropropusan zahvaljujući tehnologiji mikro 
kanala. Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od 
poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je 
fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom 
periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji 
je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima 
apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna 
svojstva. Veličina 36-48  

Par 2   

33 
Beta 6211 O1 FO SRC 
Plitke kožne radne cipele bez čelične kape i lista, 
postavljene višeslojnim mrežastim materijalom koji je 
izuzetno paropropusan zahvaljujući tehnologiji mikro 
kanala. Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od 
poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je 
fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom 
periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji 
je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima 
apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna 
svojstva. Veličina 36-48 

Par 6   

34 
Monviso 8538 S3 SRC 
Duboke zaštitne cipele sa čeličnom kapom i čeličnim 
listom, proizvedene od pune goveđe kože koja je 
tretirana voskom radi povećane vodoodbojnosti. 
Meryl® Actisystem postava od izuzetno paropropusnog 
i izdržljivog materijala veoma brzo apsorbuje i oslobađa 
vlagu. Cipele imaju ispunjen jezik i deo oko članka radi 
povećane udobnosti. PU/TPU đon je antistatik, 
protivklizni, otporan na ulja i naftu, abraziju i ima 
apsorber energije u oblasti pete. Unutrašnji sloj 
poliuretana je mekan i fleksibilan dok je spoljašnji sloj 
napravljen od kompaktnog termopoliuretana otpornog 
na abraziju koji ima odlična protivklizna svojstva. 

Par 2   
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Напомена:  

Цена у понуди дата је са свим урачунатим трошковима. 
ЦЕНА: 
без ПДВ-а, са свим урачунатим трошковима:  динара. 
Износ ПДВ-а: стопа  %  динара. 
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом:  динара. 
 

           Датум:                                                                  Потпис понуђача: 
 
 

 

Veličina 38-48 EN ISO 20345 

 

35 
Emerton winter jakna do -40C 

Zimska jakna prikladna za nošenje tokom celog dana u 
zahtevnim klimatskim uslovima (za temperature do -
40C), 100% poliester mikro/PU, punjenje 100% 
poliester 300 g/m2, postava 100% poliester, ima 
reflektivne detalje i praktične duboke džepove, 
kapuljača jakne se može skinuti. 

Komad 1   

36 
Emerton zimski softshell 

Zimska softshell jakna sa kapuljačom, proizvedena od 
94% poliestera i 6% spandeksa, 320 g/m2, moderan i 
funkcionalan dizajn, vodootporna i paropropusna, 
vodootporni zipovi, TPU membrana, praktični džepovi, 
ventilacija ispod pazuha i dodatno zatvaranje oko 
pojasa, unutrašnje elastične manžetne u rukavima. 
Veličina S-XXXL 

 

Komad 6   

37 
  Emerton winter polukombinezon do -40C 
Zimski polukombinezon koji se može nositi tokom celog 
dana u zahtevnim klimatskim uslovima (za temperature 
do -40C), materijal 100% poliester mikro/PU, punjenje 
100% poliester 180 g/m2, postava 100% poliester, 
reflektivni detalji, praktični duboki džepovi, ojačanja u 
predelu potkolenica 

Komad 1   

38 
Carina 
Dvodelno kišno odelo sa kapuljačom koja se pakuje u 
kragnu, od 100% poliestera sa slojem PVC-a, šavovi su 
šiveni i vareni, isporučuje se u praktičnom pakovanju. 
Veličina M-XXXL 

Komad 10   

 Ukupno  

Pdv  

Ukupno sa pdv-om  
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
 
  

УГОВОР 
о набавци радне униформе 

 
Закључен између: 
 
Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања, ул. Војислава Илића бр. 2, матични 
број 21235423, шифра дeлатности 8130, ПИБ 109750670, којe заступа директор Бојан 
Тодосијевић (у даљeм тeксту: Наручилац) 
и 
__________________________________________________________ 
 
са седиштем у _____________________________________________________, улица  
 
_________________________________, 
 
ПИБ:_________________________ 
 
Матични број: __________________________ 
 
Број текућег рачуна: ____________________________ 
 
Назив банке: ____________________________ 
 
Телефон: _____________________________ 
 
кога заступа _______________________________ 
(у даљем тексту: Понуђач), 
 

Члан 1. 
 

Прeдмeт овог уговора јe набавка добра – радне униформе, за потребе Наручиоца у 
свему према одредбама овог уговора, захтевима Наручиоца из спецификације и 
прихваћеној понуди Понуђача број ____________________ од _______________ 2021. 
године (Понуђач уноси број и датум који одговара броју и датуму Понуде унетом у 
Обрасцу понуде).  
 

Члан 2. 
 

Понуђач се обавезује да за потребе Наручиоца изврши испоруку добра у свему према 
спецификацији Наручиоца и прихваћеној понуди Понуђача бр. ________ од ______ 
године, која је изабрана као најповољнија од стране Наручиоца, а која чини саставни 
део овог уговора. 
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Члан 3. 

 
Понуђач се обавезује да испоруку добара из члана 2. овог уговора изврши у складу са 
законским прописима, техничким прописима, нормативима и стандардима за ову 
врсту добара.  
Ако се приликом испоруке записнички утврди да испоручени предмет набавке има 
недостатке у квалитету и квантитету, Понуђач мора исте отклонити у року од 2 (два)  
дана по пријему рекламације, о свом трошку.  
 

Члан 4. 
 

Уговорне стране су сагласне да цена добра из члана 2. овог уговора износи ________ 
динара без ПДВ-а односно, ____________ динара са ПДВ-ом. 
Уговорена цена је фиксна за обим понуђених добара, односно, иста се не може 
мењати од дана закључења уговора. 
 

Члан 5. 
 

Понуђач се обавезује да испоруку добара из члана 2. овог Уговора изврши сукцесивно, 
у складу са потребама Наручиоца, на основу наруџбенице Наручиоца, достављене 
Понуђачу електронском поштом, на адресу ______________________. 
Рок испоруке је 3 (три) дана од дана пријема наруџбенице, и почиње да тече од првог 
наредног дана од дана достављања наруџбенице на адресу електронске поште 
Понуђача из става 1. овог члана.  
Место испоруке је франко Сокобања, на локацији коју одреди Наручилац. 
 

Члан 6. 
 

Рок плаћања: _____________ дана од дана испостављања рачуна. 
У случају кашњења у плаћању, Понуђач има право на затезну камату у висини законом 
прописане стопе и то од дана истека рока до дана плаћања. 
 

Члан 7. 
 

Уговор се закључује на период од 12 месеци од дана обостраног потписивања, 
односно, до утрошка средстава у зависности од тога који услов наступи први. 
 

Члан 8. 
 

Уговорне стране сагласно утврђују да Наручилац има право раскида уговора, уколико 
се Понуђач не придржава преузетих обавеза у погледу квалитета испоручених добара 
или са испоруком истих касни без оправданих разлога.  
Уговор се сматра раскинутим даном пријема писменог обавештења о раскиду уговора. 
Понуђач се обавезује да Наручиоцу накнади сву евентуално насталу штету због 
неиспуњења услова који се тичу рока и квалитета испоручених добара. 
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Члан 9. 

 
За све што није предвиђено овим уговором, примењује се Закон о облигационим 
односима и важећи прописи, технички нормативи и стандарди за предметну набавку. 
Све евентуалне спорове по овом уговору уговорне стране ће решавати споразумно, у 
противном надлежан је Привредни суд у Зајечару. 
  

Члан 10. 
 

Овај уговор је закључен у 4 (четири) истоветних примерка, по 2 (два) примерка за оба 
уговарача. 
 
 
 
 
              Понуђач                          Наручилац 
                                       Јавно предузеће „Зеленило - Сокобања“
            
  
 _______________________      _______________________________ 
                                                  Бојан Тодосијевић дипл. инж. грађ. 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 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. 
 
Понуда се може поднети и електронским путем на e-mail: 

zelenilosokobanja@gmail.com. 

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: Јавно предузеће „Зеленило - Сокобања“, улица Војислава 
Илића бр. 2, 18230 Сокобања, са назнаком: ,,Понуда за набавку Н5/2021 – радна 
униформа НЕ ОТВАРАТИ“. 

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
23.03.2021. године до 14.00 сати. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на 
коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и 
евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда 
достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом и иста ће одмах након отварања понуда неотворена бити враћена 
понуђачу. 
Понуда мора да садржи оверене и потписане обрасце и тражене доказе из овог 
позива. 
Понуђач мора понуду и све обрасце који су саставни део овог позива попунити читко – 
штампаним словима.  
Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране 
овлашћеног лица, у свему у складу са овим позивом. 

 

ПАРТИЈЕ 
Набавка није обликована по партијама. 
 

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

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. 

mailto:zelenilosokobanja@gmail.com.
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Измену, допуну или опозив понуде доставити на адресу: Јавно предузеће „Зеленило - 
Сокобања“, улица Војислава Илића бр. 2, 18230 Сокобања, са назнаком: 
„Измена понуде за набавку Н5/2021 – радна униформа НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за набавку Н5/2021 – радна униформа НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за набавку Н5/2021 – радна униформа 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. 
 
Измена, допуна или опозов понуде, може се доставити и електронским путем на e-

mail:  zelenilosokobanja@gmail.com. 

 
УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда.  
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 

 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који 
ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
набавци. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

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 набавке, а који обавезно садржи податке о: 
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем, 
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
предвиђени у позиву, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Уколико уговор о набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

mailto:zelenilosokobanja@gmail.com.
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заједничку понуду са чланом групе понуђача, тај члан групе понуђача биће наведен и у 
уговору о набавци. 
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 набавке и уговора о 
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка набавке 
и уговора о набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је најмање 30, а најдуже 45 дана, од дана пријема фактуре, на основу 
потписаног радног налога од стране овлашћеног представника Наручиоца, а којим је 
потврђен квалитет пружених добра. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Захтев у погледу рока извршења добра 
Понуђене добра морају у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и морају 
бити у складу са датом техничком спецификацијом.  
 

Место извршења испоруке добара је франко Сокобања, на локацији коју одреди 
Наручилац. 
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. 

 

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 набавке, с 
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цену су урачунати и сви додатни трошкови везани за извршење уговора. 
 

 

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА РАСПОЛАГАЊЕ, 
УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем електронске поште на e-mail:  
zelenilosokobanja@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво писаним путем. 
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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 
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. 
 

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. 
 
УПОТРЕБА ПЕЧАТА 
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.  

Чланови Комисије: 

1. Марија Стевановић Вељковић с.р. 
2. Марко Тешовић с.р 
3. Јелена Миковић с.р. 
 


