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I  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о наручиоцу 
Назив наручиоца: Министарство унутрашњих послова, 
Адреса: Београд, Кнеза Милоша 103. 
ПИБ: 100184116. 
Матични број: 07008104. 
Интернет страница Наручиоца: www.mup.gov.rs. 
 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом. 
 

3. Предмет јавне набавке 
    Предмет јавне набавке број 13/18 су добра: Униформе за седиште Сектора за ванредне 

ситуације, за потребе Наручиоца. Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је 
објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници  Наручиоца: www.mup.gov.rs.  
 

4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци. 
 

5. Резервисана јавна набавка: Није у питању резервисана јавна набавка. 
 

6. Електронска лицитација: Не спроводи се електронска лицитација. 
 

7. Контакт (лице или служба) Одељење за послове јавних набавки,  
е-mail: gordana.zivaljevic@mup.gov.rs 
 

8. Рок у којем ће Наручилац донети одлуку о додели Уговора 
Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у року од 10 (десет) дана од дана јавног   
отварања понуда 

 
9. Позив за регистрацију добављача на сајту за набавке Министарства унутрашњих   
    послова: 

Министарство унутрашњих послова је кроз систем софтверске апликације увело електронске 
набавке и  омогућило регистрацију понуђача, како би били у могућности да директно 
учествују и прате све набавке  у оквиру Министарства   
Позивају се добављачи да се региструју на сајту Министарства унутрашњих послова, адреса:    
www.mup.gov.rs, банер електронске набавке.  

 
Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно 
проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је 
да се благовремено обратите Наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате портал 
Јавних набавки и интернет страницу Наручиоца кaко би благовремено били обавештени 
о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне документације, јер је наручилац  у 
складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на 
Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 
2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, објави на порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници. 
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II   
 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

1. Предмет јавне набавке број 13/18 су добра: Униформе за седиште Сектора за ванредне 
ситуације 

 
 Техничка спецификација дефинисанa je у поглављу III конкурсне документације. 
 
• Назив и ознака из општег речника набавки:  

 
           ОРН: 39290000 разна опрема 
 
 

 2. Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
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III ВРСТА  ДОБАРA; МЕСТО ИСПОРУКЕ, 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ 

 
1.     Униформе за седиште Сектора за ванредне ситуације, ЈН 13/18 
 

Р. Бр. Опис Јединичне 
мере 

Количине  

1. Зимска јакна  1 35 

2. Дукс (термо уложак) 1 35 

3. Летња јакна 1 35 

4. Кошуља-дуг рукав 2 70 

5. Панталоне 2 70 

6. Поло мајица-кратак рукав 2 70 

7. Поло мајица-дуг рукав 2 70 

8. Мајица Т-кратак рукав 2 70 

9. Капа 1 35 

10. Борбене патике 1 35 

11. Ознака за презиме 2 70 

12. Ознака за чин-звање 2 70 

13. Амблем СВС 2 70 

14. Застава Р. Србије 2 70 

  
 
Напомена: Униформе за седиште Сектора за ванредне ситуације паковати у засебна 
паковања, као комплете униформи (35 комплета). 
 
Комплет се састоји од следећих делова униформе: 
 

- Зимска јакна са скидајућим термо улошком – 1 ком 
- Дукс (термо уложак)– 1 ком 
- Летња јакна - 1 ком 
- Кошуља-дуг рукав - 2 ком 
- Панталоне - 2 ком 
- Поло мајица-кратак рукав - 2 ком 
-  Поло мајица дуг рукав - 2 ком 
- Мајица Т-кратак рукав - 2 ком 
- Капа - 1 ком 
- Борбене патике – 1 пар  
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- Ознака за презиме - 2 ком 
- Ознака за чин-звање - 2 ком 
- Амблем СВС - 2 ком 
- Застава Р. Србије - 2 ком 

 
 

Толеранција мера на свим елементима униформи је  +/- 0,5 cm за мере до 50 cm, односно +/- 1 
cm за мере изнад 50 cm за све производе. 
 
Капа 
 
Модел према скици 1.  
У доњем делу капе, по обиму, са спољне стране, нашивена је лајсна ширине 3 cm. Подешавање 
обима је са еластичном траком нашивеном у задњем делу капе. Висина шилта је 5 cm у предњем 
делу. Шилт је проштепан са 3 штепа, са паспулираним ивицама. Унутрашњост капе је 
постављена додатним слојем тканине са формираним џепом за одлагање докумената. Боја капе 
је црна. 
 

 
 

Скица 1 – начелан изглед капе 
Кошуља 
 
Модел према скици 2.  
Кошуља је равног кроја дужине 81 cm за висину тела 178 cm и величину 52, мерено на средини 
леђа од доње ивице крагне.  
Крагна је дводелна, кошуљарска. Кошуља се копча напред уз помоћ 6 дугмета. На предњем делу 
кошуље, почев од раменог дела па све до испод пазуха (на 14.5 cm од пазушне регије), нашивен 
је додатни слој тканине који формира џеп. Џеп има вертикалан отвор са стране ближе средњем 
делу кошуље и затвара се помоћу система чичак-влакнаста трака ширине 1 cm у две позиције. 
Унутар џепа нашивена је влакнаста трака укупне ширине 10 cm за качење пиштољске футроле. 
На спољној страни описаног џепа, смештен је џеп са фалтом који се затвара патном и системом 
чичак –влакнаста трака ширине 2 cm у једној позицији. Ширина патне је 7,5 cm. Патна на левом 
џепу није целом дужином учвршћена, већ има формиран слободан простор од 3 cm, смештен са 
десне стране џепа. Ширина џепа је 14,5 cm, а дужина 16 cm. Џеп је позициониран на 3 cm од 
дна и 3 cm од вертикалног улаза доњег џепа. 
Леђа су сечена у пазушном делу на растојању од 9 cm од пазушне регије, где долази до 
преклапања горњег и доњег дела леђа. Горњи део леђа се завршава порубом ширине 2,5 cm и за 
доњи део леђа се качи системом чичак влакнаста трака ширине 2,5 cm смештеним по средини 
оба дела, где је нашивена и потезница. Доњи део леђа је са раменим делом повезан са трико 
плетенином мрежастог типа која омогућава вентилацију. 
 
Рукави су сечени на дужини од 26 cm мерено од врха кугле рукава. Завршавају се манжетном 
ширине 6,5 cm. Прорез рукава са задње стране је дужине 18,5 cm мерено од горње ивице 
манжетне према ојачању на рукавима. Овај отвор је покривен лајсном ширине 2,5 cm. Копчање 
лајсни је по средини са 1 дугметом. Манжетна се затвара са дугметом. Лакатно ојачање се 
протеже од линије сечења рукава на дужини од 14 cm. На левом рукаву, је на 7,5 cm од врха кугле 
рукава, нашивен паспул џеп са отворима за две за оловке. У правцу описаног џепа, на линији 
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сечења, са спољне стране формирана је петља од тканине, док је са унутрашње стране рукава 
нашивена трака ширине 4,5 cm са дугметом, која служи за фиксирање подавијеног рукава.  
У пазушном делу рукава нашивено је додатно парче тканине на коме су са предње стране 
формиране две оплетене рупице за вентлацију.  
Означавање: 
 

- ознака за презиме димензија 12 х 2,5 cm – на предњем  делу кошуље са десне стране 
- ознака за чин-звање  димензија 5,5 х 6,5 cm – изнад ознаке за презиме 
- амблем СВС димензија 8 х 10,5 cm мерено на најширем и најдужем делу - на десном 

рукаву  
- застава Републике Србије димензија 9,5 х 6, cm - на левом рукаву, испод отвора паспул 

џепа 
 
 

L

 
 

 
Скица 2 -  начелан изглед кошуље 

 
 
Панталоне 
 
Модел према скици 3.  
Панталоне су равног кроја, бочне дужине (без појаса) 106 cm за висину тела 178 cm и величину 
52.  
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Копчају се дугметом у појасу и патент затварачем у шлицу. Испод патент  затварача, са десне 
стране шлица, смештена је заштитна лајсна ширине 4,5 cm на којој је ближе појасу оплетена 
рупица кроз коју се провлачи дугме нашивено на адекватном месту на левој страни шлица.  
Појас је ширине 4 cm са 5 гајки, од којих су две на предњем и три на задњем делу панталона. 
Ширина гајки је 4 cm, са дуплим штеповима и ринглицама на крајевима ушивених делова, осим 
гајке нашивене по средини појаса задњег дела чија је ширина 7 cm. На предњој гајки, са десне 
стране, ушивена је синтетичка пљосната трака ширине 7 mm у виду омче. 
У бочним деловима панталона је формиран систем за регулацију обима појаса.  
Систем за регулацију се састоји од вишеделног појаса и еластичних трака ширине 2,5 cm 
различитих дужина. Први, предњи део појаса је део појаса који почиње од места копчања 
панталона па даље до ивице косог џепа, наставља се даље као слободан у дужини од 9 cm и 
завршава се еластичном траком чији је други део зашивен за задњи део појаса панталона.  
Џепна кеса је подељена на предњи и задњи део тако што је у делу пресавијања џепне кесе остао 
слободан отвор на ширини од 5,5 cm и исти паспулиран основном тканином. Овај отворени део 
омогућава несметано померање појаса са еластичном траком.  
Други део појаса је нашивен на леђни део панталона и даље преко задњег дела џепне кесе на 
дужини од 15 cm, са додатно формираним каналом на дужини од 8 cm. Кроз накнадно 
формирани канал се провлачи претходно описана еластична трака и фиксира њен завршетак. 
Завршетак појаса са леђног дела панталона представља отвор кроз који се провалчи еластична 
трака чији се један крај фиксира за леђни део појаса а други за унутрашњи део предњег појаса. 
Спајање два дела појаса је на начин да је еластична гума сакривена, визуелно се не нарушава 
изглед појаса, а повлачењем делова појаса у супротним странама омогућено је регулисање обима  
 
У пределу испод појаса, на предњој страни панталона, формиране су две фалте и усечени коси 
џепови. На растојању од 19 cm од доњих ивица косих џепова смештен је бочни џеп са фалтом и 
патном који се затвара са системом чичак-влакнаста трака ширине 2,5 cm у две позиције. 
Ширина патне је 5,5 cm. Џеп је дужине 17 cm и ширине18,5 cm.  
Одмах изнад бочних џепова нашивени су додатни џепови са патнама које се затварају системом 
чичак-влакнаста трака у једној позицији.  
Са десне стране додатни џеп је са своје 2/3 нашивен према напред у односу на бочни шав 
панталона. Џеп је ширине 6 cm и дужине 14 cm и има са свих страна трећу димензију. Поклопац 
џепа почиње са еластичнм траком ширине 2,5 cm и завршава обликованом патном димензија  
5,5 х 7,5 cm.  
Додатни џеп са леве стране је смештен на растојању од 6 cm од бочног шава панталона и има 
патну ширине 6 cm. Са бочних страна формирана је трећа димензија са фиксираним почетком. 
Димензије џепа су 8,5 х 12,5 cm. У делу колена нашивена су ојачања од тканине дужине 23 cm.  
Ногавице се завршавају порубом ширине 3 cm. Кроз поруб ногавица провучена је синтетичка 
трака за регулацију отвора ногавице. 
На задњем делу панталона, нашивено је додатно парче тканине и то од појасног дела  до горње 
ивице бочних џепова. Тканина има улогу ојачања седалног дела, а њеним проштепавањем 
формирају се џепови који се затварају системом чичак-влакнаста трака ширине 3 cm у једној 
позицији. Изнад отвора описаних џепова нашивене су две гуртне ширине 2,5 cm на међусобном 
растојању од 2,5 cm формирајући тзв. MOLLE System за качење футрола. Изнад гуртни се 
налази отвор паспул џепа који се затвара патент затварачем. 
Џепне кесе косих и паспул џепова се израђују од џеповине. 
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Скица 3 – начелан изглед панталона 

 
 
Техничке карактеристике основног материјала за панталоне, кошуљу и 
качкет(униформе Седиште) 
 

• тип материјала .................................................... тканина 
• сировински састав   ....................................... 64% вискоза FR (± 5%), 24%  

пара-арамид (± 5%), 10% 
полиамид (± 3%), 2% 
антистатик (± 1%) 

• боја...................................................................... црна 
• површинска маса (g/m2)............................... 180(± 5%) 
• прекидна сила (daN)  

- основа................................................ мин 60 
- потка.................................................. мин 50 

• сила цепања (daN)  
- основа............................................... мин 4 
- потка.................................................. мин 3 

• скупљање при прању на 40 ºС  
- ширина.............................................. ± 3 
- дужина.............................................. ± 3 
• скупљање при хемијском чишћењу   
- ширина............................................. ± 3 
- дужина............................................. ± 3 
• постојаност обојења на 40 ºС - оцена  
- светлост............................................ 4 
- отирање суво................................... 4 
- отирање мокро................................ 3 
- зној алкални/кисели........................ 4 
- прање............................................... 4 
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- хемијско чишћење........................... 4 
 
Мајица кратак рукав 
 
Модел према скици 4. 
Дужина мајице је 75cm, мерено на средини леђа, за висину тела 178 и величину XL. 
 
Класичан модел мајице равног кроја са рендером ширине 3 cm нашивеним у вратном изрезу. 
Рукави су падајући, нису углављени. Дужина рукава je 21 cm. 
Дно мајице и рукава завршавају се са порубом ширине 2.5 cm 
 

 
 

Скица 4 – начелан изглед мајице кратак рукав 
 
Техничке карактеристике основног материјала мајице кратак рукав 
 
Боја …………………………………………………….………. црна 
Преплетај ........................................................................... 
Површинска маса (g/m²) .……………………………… 

сингл 
220 (- 5% /+ 10%) 

Сировински састав ……………………………………..... памук (минимум 95%) 
Скупљање на прање 40º С 5%   мах 

- по дужини 5%   мах  
- по ширини  
Постојаност боје на   

светлост …………………………… 4 
зној …………………………………………… 4  
прање на 40º С …………………………… 4  
отирање мокро ……………………………    3-4  
отирање суво …………………… 3-4  
воду ……………………………… 4  

 
 
Мајица поло кратак и дуги рукав  
 
Модел према скици 5 и скици 6. 
Дужина мајице је 75 cm, мерено на средини леђа, за висину тела 178 и величину XL. 
 
Мајица се копча напред уз помоћ лајсне дужине15,5 cm иширине 3,5 cmојачане нелепљивим 
флизелином. Лајсна се затвара са три дугмета. 
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У вратном изрезу је нашивена плетена крагна висине око 8 cm. Доња ивица крагне унутар 
вратног дела је покривена плетенином са видљивим штепом. 
Рамени шавови су ојачани додатном плетенином. 
Мајица се завршава порубом ширине 2,5 cm и проштепано са дуплимеластичним штепом.  
 
Рукави мајице кратак рукав се завршавају рендером ширине 2 cm.  
Рукави мајице дуги рукав се завршавају рендером ширине 5 cm. 
 
Означавање поло мајица: 
На предњем  делу мајице са леве стране потребно је да се налази знак СОС беле боје димензија 4,2 х 
7,6 cm.  
 
У раменом делу леђа налази се натпис у три реда:  
 

МУП СРБИЈЕ 
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 
 

Натпис је беле боје у фонту Arial black, укупних димензија 33 х 8,1  cm (са словом Ц). 
 
Остало: 

- ознака за презиме димензија 12 х 2,5 cm – на предњем  делу мајице са десне стране 
- ознака за чин-звање  димензија 5,5 х 6,5 cm – на средини предњег дела 1,5 cm испод доње 

линије лајсне, 
- амблем СВС димензија 8 х 10,5 cm мерено на најширем и најдужем делу - на десном 

рукаву 5,5 cm од раменог шава, 
- застава Републике Србије димензија 9,5 х 6, cm - на левом рукаву 5,5 cm од раменог шава. 

 

 
 

Скица 5 – начелан изглед поло мајице кратак рукав  
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Скица 6 – начелан изглед мајице поло дуги рукав 
 

Техничке карактеристике основног материјала мајице поло кратак и дуги рукав 
 
Боја ……………………………………….... црна 
Преплетај .............................................................. 
Површинска маса (g/m²) .……………….....    

пике 
195 (- 5% /+ 10%) 

Сировински састав ………………………. памук (минимум 95%) 
Скупљање на прање 40º С 5%   мах 
- по дужини 5%   мах  
- по ширини 
 

 

Постојаност боје на   
светлост …………………………………… 4 
зној ………………………………………… 4  
прање на 40º С ……………………………. 4  
отирање мокро …………………………… 3-4  
отирање суво ……………………………… 3-4  
воду ……………………………………….. 4  

 
 

Јакна летња 
 
Модел према скици 8. 
Јакнаје дужине 66,5cm за висину тела 178 cm и величину 52, мерено на средини леђа од доње 
ивице крагне.  
Крагна је дводелна висине 9 cm. Део крагне према врату је продужен и формира шав на лицу 
крагне на растојању од 2 cm од врха крагне. 
Јакна се копча напред уз помоћ рајсфершлуса са потезницом скривеног са две уске лајне 
израђене од основног материјала. Испод рајсфершлуса, на десној страни крагне, налази се 
подлајсна дужине 6,5 cm. 
 
Предњи делови јакне су косо сечени у делу рамена и груди. Рамени део предњице и леђа је 
ојачан једним додатним слојем основне тканине без формирања шава на раменима.  
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Напред косина почиње на 7cm и завршава на 11 cm од линије рамена. Почетак линије сечења на 
грудима ја на 7 cm од предходно описане косине мерено у делу кугле рукава. Повлачењем 
хоризонталне линије из описане тачке према рајсфершлусу и мерењем 3,5 cm на доле одређује 
се завршетак линије сечења на грудима.  
У делу појаса формирана су два паспул џепа са преклопљеним лајснама ширине 3 cm (горња) и 
2 cm доња).. Џепна кеса се израђује од џеповине.  
 
Леђа су сечена у делу рамена на растојању од 17 cm од средине вратног изреза. 
Јакна се завршава са појасном лајсном израђеном од дупле тканине ширине 5,5 cm. На бочним 
деловима појасне лајсне нашивена је по једна лајсна са монтираном капицом дрикера унутар ње. 
Лајсна је копљастог облика, ширине 4,5 cm и дужине 8cm мерено у делу шпица.На појасној 
лајсни су монтирана два доња дрикера на међусобном растојању од 2 cm  уз помоћ којих се 
врши притезање јакне према телу корисника. 
Рукави су дводелни са ушицима са задње стране у пределу лакта. Растојање између почетака 
ушитака је 6 cm. 
Рукав се завршава са манжетном ширине 6cm. У шаву манжетне, по средини, ушивена је лајсна 
копљастог облика ширине 4 cmи дужине 9 cm за регулацију отвора рукава. Чичак трака је 
ушивена са доње стране лајсне, док је влакнаста трака нашивена на растојању од 4 cm од шава. 
 
Унутрашњост јакне је постављена. Горња половина предњих делова и цела леђа јакне су 
постављена са синтетичком трико плетенином мрежастог типа, док су доњи делови предњица и 
псец јакне израђени од основне тканине.  
Распоред џепова унутар јакне је исти на обе предњице. У доњим деловима предњица налазе се 
два паспул џепа чији су отвори хоризонтални и затварају се рајсфершлусом. Изнад њих, на 
псецу јакне, формирана су два џепа са вертикалним постављеним отворима који се затварају 
једним склопом чичак-влакнаста трака димензија 2х4 cm. На џепу је формирана потезница од 
основног материјала.  
Џепне кесе описаних џепова су израђене од џеповине. У вратном изрезу леђа, нашивена је 
вешалица.  
 
Означавање: 
 

- ознака за презиме димензија 12 х 2,5 cm – на предњем  делу јакне са десне стране 
- ознака за чин-звање  димензија 5,5 х 6,5 cm – изнад ознаке за презиме 
- амблем СВС димензија 8 х 10,5 cm мерено на најширем и најдужем делу - на десном 

рукаву  
- застава Републике Србије димензија 9,5 х 6, cm - на левом рукаву 
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Скица 8 - Начелан изглед летње јакне 
 
Техничке карактеристике материјала за летњу јакну 
 
Основни материјал 
 

• тип материјала........................................................... трослојни ламинат 
• сировински састав   - 1. и 3. слој........................... 
                                          - 2. слој – мембрана........... 

100 % полиестер 
100% полиестер 

• површинска маса са клима мембраном (g/m2).... макс190 
• прекидна сила (daN)  

                              - основа..................................................... мин 75 
                              - потка....................................................... мин 60 

• скупљање при прању на 40 ºС (%)  
                        - ширина................................................... < 3 
                        - дужина..................................................... < 3 
• скупљање при хемијском чишћењу   
                        - ширина.................................................... < 3 
                        - дужина...................................................... < 3 
• водонепропустност (kPa)  
                       - оригинална тканина............................ min 60 
                       - после 10 прања..................................... min 60 
                       - после 10 хемијских чишћења........... min 60 
• дишњивост Ret (m2Pa/W)........................................ <13 
• водоодбојност (метода Ц)  
                       - оригинална тканина............................ 100 
                       - после 5 прања....................................... ≥ 80 
                       - после 5 хемијских чишћења............. ≥ 80 
• постојаност обојења - оцена  
                       - светлост........................................... 5 
                       - отирање суво/мокро........................ 4/3 
                       - зној алкални/кисели......................... 4 
                       - прање............................................... 4 
                       - хемијско чишћење............................... 4 
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• отпорност тканине на 50 узастопних прања..... нема пукотина, нема рупа, нема појаве 
раслојавања тканине и ламината 

• трака за варење  ламинат компатабилан са мембраном 
• водонепропустност шава/2 min  
                        - нови............................................... ≥ 0,2 bara 
                        - после 10 прања............................ ≥ 0,2 bara 

Напомена:  
Температура прања на којој се врше испитивања одређује се према упутству произвођача о 
одржавању материјала и не може бити нижа од 40º С. 
 
Постава  
 

• Сировински састав (%) ...................................... 100% полиестер  
• површинска маса (g/m2)...................................... мин 50 
• преплетај............................................................. трико плетенина мрежастог типа 
• скупљање при прању на 40ºС (%)  
                                - по дужини.................................. ≤2 
                                - по ширини................................ ≤2 
• постојаност обојења на 40ºС - оцена  
                       - светлост.............................................. 5 
                       - отирање суво/мокро........................... 4/3 
                       - зној алкални/кисели............................ 4 
                       - прање.................................................. 4 
                       - хемијско чишћење.............................. 4 

 
Јакна зимска 
 
Модел према скици 8. 
Раван модел јакне, дужине 88 cm за висину 180 cm и величину 54. 

 
Затвара се по средини предњег дела са дељивим патент затварачем са два потезача и две лајсне 
(ширина доње лајсне је 9 cm, а горње 8,5 cm) које се међусобно преклапају и затварају видљивим 
дрикерима (6 комада). На десној лајсни је формиран канал за отицање воде. Испод леве лајсне, у 
висини груди, налази се вертикално постављен џеп са патент затварачем. У пределу врата, испод 
патент зaтварача, постављена је додатна лајсна за заштиту врата. 
 
Јакна је сечена у пределу груди и појаса предње стране.  
 
Предњи горњи и доњи џепови су коси и копчају се патент затварачима покривених заштитном 
лајсном. 
 
Леђни део јакне је продужен са полукружним делом у пределу бокова. 
Крагна је једноделна са капуљачом која се пакује у крагну и затвара се са четири видљива 
дрикера. Висина крагне у делу рајсфершлуса је 8,5 cm, а у задњем делу 12,5 cm. Капуљача је из 
три дела са полукружним продужетком на средњем делу. Постављена је мрежицом. По ободу је 
формиран канал кроз који је провучен гајтан који служи за притезање капуљаче. Могућа је 
додатна регулација положаја капуљаче у њеном горњем средишњем делу са гајтаном и стопером.  
 
На средини вратног израза је нашивена вешалица за качење јакне.  
 
Рукави су ранглан са лакатним ојачањем постављеним са унутрашње стране рукава. Рукави се 
завршавају са манжетнама ширине 4 cm на којима је постављена лајсна са чичак траком за 
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регулацију отвора рукава (ширина лајсне 3,5 cm). Додатна регулација отвора је са еластичном 
траком постављеном у задњем делу манжетне. 
 
У пазушном делу јакне отворени су прорези који се затварају патент затварачима са једним 
потезачем. Прорези су заштићени су са две преклопне лајсне ширине 2,5 cm.  
 
Са унутрашње стране јакне, у пределу појаса, формиран је канал кроз који је провучен гајтан за 
притезање јакне у струку. Регулација обима јакне на дну, постиже се еластичним гајтаном 
смештеним у порубу,  фиксираним на крајевима и провученим кроз стопере на бочним 
деловима јакне. 
Унутрашњи део јакне је постављен синтетичком мрежицом. На дну, у делу изнад поруба, јакна је 
по обиму постављена са другом врстом тканине која је водоодбојна. 
 
Означавање: 
 

- ознака за презиме димензија 12 х 2,5 cm – на предњем  делу јакне са десне стране 
- ознака за чин-звање  димензија 5,5 х 6,5 cm – изнад ознаке за презиме  
- амблем СВС  димензија 8 х 10,5 cm мерено на најширем и најдужем делу - на десном 

рукаву  
- застава Републике Србије димензија 9,5 х 6, cm - на левом рукаву 
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Скица 8 – начелан изглед зимске јакне 
 
 
 
Дукс (термо уложак) 
 
Модел према скици 9. 
Дукс је равног кроја дужине 75 cm за висину тела 178 cm и величину 52, мерено на средини леђа. 
 
Крагна је дводелна, висине 7 cm. Део крагне према врату је израђен од основног материјала, 
продужен је према напред за 2 cm и формира шав на лицу крагне. Спољни, краћи део крагне је 
израђен од тканине за ојачање раменог дела јакне. 
Дукс се копча напред уз помоћ рајсфершлуса скривеног са лајснама израђеним од синтетичких 
гуртни. На месту завршетка рајсфершлуса на крагни, формирана је подлајсна која једним делом 
прелази напред,  прекрива врх клизача и служи за заштиту врата од додира са клизачем 
рајсфершлуса.   
 
Предњи део дукса је косо сечен у делу појаса. Испод линије сечења формирани су коси џепови 
са отворима од синтетичких гуртни. Дужина отвора џепова је дефинисана штеповима у виду 
писма. Остатак гуртне је фиксиран за основу дукса. Џепне кесе си узрађене од памучне 
џеповине и фиксиране су за дукс. Део предњице где се налази отвор џепа је додатно ојачан 
тканином. 
 
Рамени део предњице и леђа је ојачани додатно слојем тканине, без шава на раменима. Део 
ојачања до кугле рукава је додатно проштепан. На предњем делу тканина за ојачанје је укошена 
и почетна тачка се налази на 6 а завршна на 12 cm мерено од линије рамена. 
Леђа су сечена хоризонтално у раменом делу на растојању од 9,5 cm од средине вратног изреза и 
вертикално у бочним деловима. 
Рукави су једноделни. На левом рукаву је формиран мањи џеп са ширином отвора 12,5 cm. 
Отвор џепа се затвара са рајфершлусом и заштитном лајсном израђеном од синтетичке гуртне. 
Улаз џепа је вертикалан у односу на поруб рукава. Преостали облик џепа се формира 
постављањем још једног слоја основног материјала са унутрашње стране рукава и њеним 
пришивањем за рукав. 
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Рукав се завршава порубом од 1,5 cm. На 4 cm од дна рукава, у шаву, нашива се лајсна ширине  3 
cm од тканине за ојачање. На лајсну је нашивен кукичасти део чичка. Влакнасти део чичак траке 
се нашива на растојању од 4,5 cm од бочног шава. 
Горњи делови рукава су додатно ојачани слојем тканине. Ојачање представља наставак ојачања 
на раменима дукса и завршава се шпицом. Дужина описаног ојачања је 23,5 cm у делу шпица 
односно 15 cm  на крајевима.  
Дукс се завршава порубом ширине 2,5 cm.  
Ширина наштепавања код доњег дела крагне, ојачања на раменима предњице и лајснама рукава 
је 2 mm док је ширина осталих наштепавања 7 mm. 
 
 
Означавање: 
 

- ознака за презиме димензија 12 х 2,5 cm – на предњем  делу дукса са десне стране 
- ознака за чин-звање  димензија 5,5 х 6,5 cm – изнад ознаке за презиме  
- амблем СВС  димензија 8 х 10,5 cm мерено на најширем и најдужем делу - на десном 

рукаву  
- застава Републике Србије димензија 9,5 х 6, cm - на левом рукаву 
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Скица 9 - Начелан изглед дукса 
 

 
 
 
Техничке карактеристике материјала за јакну зимску 
 
Основни материјал 
 

• тип материјала.............................................................. двослојни ламинат 
• сировински састав   - 1. слој  ...................................    
                                          - 2. слој – мембрана........... 

100 % полиестер 
100% полиестер 

• површинска маса са клима мембраном (g/m2)..... мин 180   
• прекидна сила (daN)  

                              - основа...................................................... мин 90 
                              - потка....................................................... мин 70 

• скупљање при прању на 40 º С (%)  
                        - ширина................................................... < 3 
                        - дужина...................................................... < 3 
• скупљање при хемијском чишћењу   
                        - ширина.................................................... < 3 
                        - дужина..................................................... < 3 
• водонепропустност (kPa)  
                       - оригинална тканина............................. min 60  
                       - после 10 прања.................................... min 60 
                       - после 10 хемијских чишћења............. min 60 
• дишњивост Ret (m2Pa/W)........................................ < 8  
• водоодбојност (метода Ц)  
                       - оригинална тканина............................. 100 
                       - после 5 прања......................................... ≥ 80 
                       - после 5 хемијских чишћења................ ≥ 80 
• постојаност обојења - оцена  
                       - светлост..................................................... 5 
                       - отирање суво/мокро............................. 4/3 
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                       - зној алкални/кисели............................. 4 
                       - прање........................................................ 4 
                       - хемијско чишћење................................ 4 
• отпорност тканине на 50 узастопних прања........ нема пукотина, нема рупа, нема појаве 

раслојавања тканине и ламината 
• трака за варење  ламинат компатабилан са мембраном 
• водонепропустност шава/2 min  
                        - нови...................................................... ≥ 0,2 bara 
                        - после 10 прања................................. ≥ 0,2 bara 

Напомена:  
Температура прања на којој се врше испитивања одређује се према упутству произвођача о 
одржавању материјала и не може бити нижа од 40º С. 
 

 
Постава  
 

• Сировински састав (%) .................................... 100% полиестер  
• површинска маса (g/m2) .................................. мин 50  
• преплетај ............................................................. трико плетенина мрежастог типа 
• скупљање при прању на 40 ºС (%)  
                                - по дужини ............................ ≤ 2 
                                - по ширини .......................... ≤ 2 
• постојаност обојења на 40ºС - оцена  
                       - светлост ........................................... 5 
                       - отирање суво/мокро ................... 4/3 
                       - зној алкални/кисели ................... 4 
                       - прање .............................................. 4 
                       - хемијско чишћење ....................... 4 

 
 
 
Техничке карактеристике материјала за дукс 
 
 Основни материјал 
 
Боја .......................................................... 
Тип материјала ....................................... 
Сировински састав.................................. 
 
 
Површинска маса (g/m²) .……… 

црна 
трослојни ламинат 

  1. слој : тканина, 100% полиестер 
  2. слој: клима мембрана, 100% 
полиестер 
  3. слој : 100% полиестер 
275 (- 5% /+ 10%) 

Дишљивост (RET) (m2Pa/W) .... 
Прекидна сила (dN)......... 

≤ 18  
мин 75  – основа 

  мин 65   - потка 
Скупљање на прање 40º С 
- по дужини ....................................................... 

 
3%   макс 

- по ширини ..................................................... 3%   макс 
Постојаност боје на   

светлост .......................................................  4-5  
зној ………..................................................    4  

 
прање на 40º С ……….............................  4  
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отирање мокро ……….............................  3-4  
отирање суво …….....................................  3-4  
воду ………….............................................  4  

 
Тканина за ојачање 
 
Боја .........................................................  
Тип материјала .........................................  
Сировински састав................................ 
Површинска маса (g/m²) .……… 

црна 
тканина са наносом 

  100% полиестер 
  270 (- 5% /+ 10%) 

Скупљање на прање 40º С 2%   мах 
- по дужини 2%   мах  

        - по ширини  
Постојаност боје на   

светлост ……………  4-5  
зној …………………………    4  
прање на 40º С ………  4  
отирање мокро ……  3-4  
отирање суво ………  3-4  
воду ………………  4  

 
Пратећи материјал за све артикле 
 
 
Патент затварачи 
 
Јакна зимска 

• тип ............................................................... Дељиви (уздужни) 
• трака – сировински састав ..................... Полиестер 100%  
• зубац ........................................................... 
• ширина зубаца ........................................... 

Ливени 
5-6 mm  

• кидање зубаца по боку (бочна сила) ...... Мин 500 N 
 
Дукс и јакна летња 

• тип .................................................................. Дељиви (уздужни) 
• трака – сировински састав ........................ Полиестер 100%  
• зубац............................................................... 
• ширина зубаца............................................ 

Спирални 
6-7 mm  

• кидање зубаца по боку (бочна сила)...... Мин 500 N 
 
Остали 

• тип...................................................... Недељиви 
• трака..................................................... Полиестер 100%  
• зубац...................................................... 
• ширина зубаца................................................... 

Спирални  
6-7 mm 

• кидање зубаца по боку (бочна сила)............ Мин 500 N 
 
Дрикери 

• димензија капице (mm).................................. Ø 13  
• сила отварања................................................ 

 
Мин 7 N 
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Чичак трака  
• сировински састав Полиамид 100% 
• сила смицања (N/cm) 

- нова трака .......................... 
- после 5000 отварања .......... 
- после прања ........................ 

 
8 
5 
8 

• сила одвајања (N/cm) 
- нова трака ........................ 
- после 5000 отварања ......... 
- после прања .............. 

 
1,3 
0,7 
1,3 

 
 
Гуртна за формирање отвора џепова и заштитних лајсни 
 
Боја ......................................................................... 
Тип материјала ................................................. 
Сировински састав...................................... 
Површинска маса (g/m²)...... 
Ширина (cm)  ....................................................... 

црна 
синтетичка гуртна 

 100% полиестер 
  мин 500  
  2 за лајсне рајфершлуса  
  4 за отвор косих џепова  
  2,5 за отвор џепа на рукаву 

Дугмад 
• димензија (mm) ............................................... 14 -  за кошуљуи  

мајице поло кратак и дуги рукав 
19 – за панталоне 

Конац 
• сировински састав (%) .................................... 
• финоћа (Nm) .................................................... 

100% полиестер 
60/2,70/2,80/2 
60/3, 70/3,80/3 

 
 
НАПОМЕНА: 
 
Наручилац задржава право евентуалне измене у погледу изгледа и места постављања 
ознака на свим деловима радне униформе. 
 
 
ТАКТИЧКА ПАТИКА 
 
Боја ЦРНА, 
Теренска обућа, тактичка патика, моделирана да заштити ногу до изнад глежња, кориснику 
обезбеђује максималну удобност, користи се за рад у сувим и мокрим временским условима. 
Делови коже се спајај ушивењем. Основни штеп успајању коже износи минимум 3 убода / 1цм.  
Делови поставе се спајају шивењем, а затим се шав вари заптивном траком којом се обезбеђује 
водоне пропусност. Спој горњишта и ђона је изведен лепљењем, целом површином.  
Декларисане вличине су одброја 37 до 48 (у француском систему величинских бројева).  
Висина саре мерена од унутрашњости пете до највише тачке саре мора бити минимум 10 цм за 
величински број 43.  
Пертлање обуће је помоћу 5 пари алки. 
 
 
ЛИЦЕ – ГОРЊИШТЕ:  
Материјал..........................................................................кожа, природно лице, говеђи бокс, глатне 
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                                                                                   брушена хидрофобирана 
Боја..............................................................................................црна 
Изглед површине...............................................................нема засека, огребаних места, флека и  
                                                                                        слично 
Равномерно сто бојења...........................................................нијанса уједначена, равномерно               
                                                                                                 обојена 
Дебљина коже (мм)...................................................................1,6 ± 0,2  
 
Време продирања воде, пенетрометар по Баллy-ју.... (минута). мин 120 
 
ЈЕЗИКИ КРАГНА:  
Материјал ................................................................................... кожа, природно лице, говеђа напа, глатне 
брушена хидрофобирана 
Боја.............................................................................................црна 
Изглед површине.......................................................................нема засека, огребаних места, флека и 
слично 
Равномерност обојења..........................................................  нијанса уједначена, равномерно             
                                                                                                 обојена  
Дебљина коже (мм)..................................................................1,0 - 1,2 
Време продирања воде, пенетрометар по Баллy-ју....( минута). мин 120 
 
ПОСТАВА 
Материјал ............................................................................вишеслојна водонепропусна, тканина са 

мембраном, 
 1. слој 80-85% Полиамид / 15-20 Полиестер 
 2. 100 % Полиуретан 
 3. 100% Мембрана, Полиестер 
 4. 100% Полиамид 
  
Површинска маса (гр/м2) ........................................................... 320 (±5%) 
Сила цепања ............................................................................ мин 30 Н 
Пропустљивост водене паре .................................................... мин 2000 гр/м2/24х  
 
ТЕМЕЉНА ТАБАНИЦА (БРАНЗОЛ): 
Материјал ................................................................................... термопластични материјал 
Дебљина (мм) ............................................................................ 2,4-3,0  
 
ПЕРТЛЕ: 
Сировински састав .................................................................... 100% синтетичка влакна или                                               
                                                                                                      мешавина са памуком 
Сила при кидању ........................................................................ мин 40 даН 
 
 
ЂОН: 
Тип ............................................................................................... монтажни, профилисани двослојни 

гума-полиуретан, антистатик, уљно и кисело 
отпоран 

Газећи део ђона: 
сировински састав ..................................................................... гума 100% 
тврдоћа ....................................................................................... 60 – 70 сха 
 
 
 
СКИЦЕ ОЗНАКА  
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Напомена: (Опис и димензије ознака дате су у текстуалном делу уз одећну опрему) 
 

 
 
 

ГРБ 
 

                                             
ПРЕЗИМЕ 
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ЗНАК СОС 
 

 
 
 
ЗАСТАВА 
 

 
 
Напомена: Све ознаке се раде у жакард техници. Узорци ознака се могу видети у 
канцеларији 318.  
 
 
Посебни захтеви од којих зависи прихватљивост понуда 
 
Понуђач је у обавези да уз понуду достави следеће: 
1. Анализе основног и помоћног материјала од стране акредитоване лабораторије за испитивање 
текстила и коже. Анализе морају обухватити све захтеване техничке карактеристике. За анализе 
које се не могу урадити у Републици Србији, понуђач је у обавези да достави извештај стране 
акредитоване лабораторије или Сертификат произвођача који доказује да основни и помоћни 
материјал испуњавају захтеване техничке карактеристике, преведен на српски језик и оверен од 
стране овлашћеног судског тумача.  

 
2.  Да доставе узорке  уз понуду: 
- по 1 (један) узорак готовог производа од сваког траженог добра ( 1-14 у табели). 
  
Напомена:  доставити по један комад од сваке ознаке, oсим ознаке СОС која се не ради у  
жакард техници (за ознаке чинова доставити само један узорак било ког чина – не свих 
назначених).     
 

Уколико понуђач не достави уз понуду напред наведено, понуда ће бити оцењена као 
неприхватљива. 
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НАПОМЕНА:  
  1. Све анализе основног и помоћног материјала од стране акредитованих лабораторија, 
домаћих и страних, не могу бити старије од годину дана од дана објављивања позива за 
подношење понуда. 

2. Уколико Наручилац посумња у квалитет достављених узорака, односно уочи 
неусаглашености између достављене анализе/Сертификата и узорка, има право да изврши 
проверу. Узорци и докази се достављају на лабораторијску проверу валидности документа као и 
усаглашеност квалитета изорка са достављеним документом.  Испитивања и контрола се врше о 
трошку Добављача.  

3. Пре испоруке добара, врши се квалитативни пријем. На основу достављених узорака, 
пратећих докумената (анализе/Сертификати основног и помоћног материјала и Извештаја о 
контролисању са  детаљаним приказом резултата органолептичког контролисања - које 
доставља Добављач (начин израде и изглед одевног предмета према задатој скици, 
техничком цртежу, табели мера и опису) врши се органолептички пријем готових 
производа од стране представника Наручиоца.  
 
Место испоруке добара: Централни магацин МУП-а; Ул. Милорада Јовановића 7; 
Рок и динамика испоруке: Рок испоруке не може бити дужи  од 60 дана од дана потписивања 
уговора и доставе величинских бројева. 
Гаранција: гарантни рок не може бити краћи од ________  (12 месеци) од дана испоруке 
добара. 
Понуђач мора да гарантује да су предметна добра прописаног квалитета и да ће у гарантном року 
добро функционисати. 
 
Напомена: Наручилац  ће након  потписивања  уговора  са изабраним Добављачем 
доставити списак одећне опреме, по величинским бројевима. 
 
 
 
      У                                               М.П.               Потпис овлашћеног лица понуђача 
  Дана ___________________                                        _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН  
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

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

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

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

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

3. 

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

4. 

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

НАПОМЕНА: 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, у складу са чланом 78. ЗЈН, могу  да 
доставе копију решења о регистрацији у Регистру понуђача као доказ о испуњавању 
обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог Закона (обавезни услови под 
редним бројевима 1., 2.,3. и 4. у Конкурсној документацији) и/или у Изјави сачињеној на 
меморандуму, овереној печатом и потписаном од стране овлашћеног лица понуђача да 
наведу који су то докази који су доступни и назначи интернет странице на којима се 
исти могу пронаћи. 
 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 

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

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају 
понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (модел изјаве у прилогу конкурсне 
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају 
заједно. У том случају ИЗЈАВА (модел изјаве у прилогу конкурсне документације), мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

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

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

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености 
услова), понуђач ће бити дужан да достави: 

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

обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из 

одговарајућег регистра. 
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата 
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из 
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, 
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог  
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 
Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела 
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као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 
 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова  - Доказ:  Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да 
је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног 
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Министарства 

унутрашњих послова у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак 
набавке. 

Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене 
Законом о јавним набавкама, а понуду у целини припремају и подносе у складу са конкурсном 
документацијом и позивом. 
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1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
Понуда се припрема и доставља на српском језику. Део понуде који се односи на 

доказивање понуђених техничких карактеристика, квалитет, техничку документацију, 
аутроризацију и сертификате може се доставити и на страном језику, и то на енглеском језику, 
осим ако конкурсном докуметацијом није другачије тражено. Наручилац задржава право да, 
уколико у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен 
на српски језик одреди понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела 
понуде у смислу члана 93. Закона. 

 
2. 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. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду 
доставити на адресу: Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 
104, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности добара: Униформе за седиште 
Сектора за ванредне ситуације, ЈН  број 13/18- НЕ ОТВАРАТИ". 
 
        Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 
04.05.2018. године, до 10:00 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 наручулац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
       Јавно отварање понуда одржаће се 04.05.2018. године у 11:00 часова, у радним 
просторијама Наручиоца, у Београду, Булевар Зорана Ђинђића 104. 

 
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће 

присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, 
на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 
Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварање вратити понуђачу 
неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремена понуда. 
 
3. Понуда мора да садржи: 

1. попуњени, од стране понуђача потписани и печатом оверени сви делови обрасца 
понуде;   

2. доказе о испуњености обавезних и додатних услова услова из члана 75. ЗЈН, на начин 
прецизиран конкурсном документацијом  и то за понуђача,  за чланове групе понуђача (уколико 
понуду подноси група понуђача)  и за подизвођача (уколико ће извршење набавке бити 
делимично поверено подизвођачу),  с тим да су обавезни услови и начин доказивања обавезних 
услова таксативно набројани у поглављу IV конкурсне документације; 

3. попуњене, од стране понуђача потписане и печатом оверене остале изјаве које чине 
саставни део понуде, а  које су садржане у обрасцима који су саставни део конкурсне 
документације, с тим да образац Трошкови понуде  није неопходно попунити и потписати; 

4. потписан и печатом оверен Модел уговора; 
5. Споразум групе понуђача  (уколико понуду подноси група понуђача);   
6. потписан и печатом оверен одељак III конкурсне документације - Врста; техничке 

карактеристике – спецификација; место извршења; 
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7. доказе о испуњавању посебних захтева наручиоца од којих зависи прихватљивост 
понуде, наведених у тачки  10. овог поглавља конкурсне документације; 

8. захтеване узорке; 
9. други докази захтевани конкурсном документацијом. 
 

 Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов 
саставни део, понуђачи попуњавају  читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и 
печатом оверава. 
 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, 
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији - не односи се на 
обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу, 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. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају 
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати 
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 
4. Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5. Партије 
  Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
  
6. Начин измене, допуне и опозива понуде 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 
на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део 
понуде мења, односно која документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство 
унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104, са назнаком  

„Измена понуде за јавну набавку мале вредности добара: Униформе за седиште 
Сектора за ванредне ситуације, ЈН  број 13/18– НЕ ОТВАРАТИ" или 

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности добара: Униформе за седиште 
Сектора за ванредне ситуације, ЈН  број 13/18– НЕ ОТВАРАТИ" или  

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности добара Униформе за седиште 
Сектора за ванредне ситуације, ЈН  број 13/18– НЕ ОТВАРАТИ"  

На полеђини коверте, или на кутији навести назив и седиште 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 а повуче нити да мења своју понуду. 

 
7. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђачкоји 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 супротном Наручилац је дужан да одбије све 
понуде које су у супротност са горе наведеним. 

У Обрасцу понуде са обрасцем структуре цене (поглавље VI), понуђач наводи на који 
начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, 
или подноси понуду са подизвођачем. 
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8. Понуда са подизвођачем 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(Поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који 
ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико Уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у Уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност, 
преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко 
тог подизвођача. 
 
9. Заједничка понуда и споразум као саставни део заједничке понуде 
 Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, 
саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о: 

- податке о члановима групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем 

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга 
подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
10. Захтеви у погледу  начина рока и услова плаћања и других елемената понуде 
10.1.   Захтеви у погледу начина,  рока и  услова  плаћања  
Начин плаћања: у року од 45 дана по испоруци, извршеном квалитативном и квантитативном 
пријему и пријему појединачних фактура, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 
Србије“, број 119/12); 
10.2. Захтев у погледу начина, рока, места извршења: 
 Рок  и динамика извршења: Рок испоруке не може бити дужи  од  60 дана од дана 
потписивања уговора и доставе величинских бројева. 
Место извршења: Просторије Централног магацина МУП-а. 
10.3    Захтеви у погледу гаранције: Гарантни рок не може бити краћи од  (12 месеци) од дана 
испоруке добара. Понуђач мора да гарантује да су предметна добра прописаног квалитета и да 
ће у гарантном року добро функционисати 
10.4  Захтев у погледу рока важења понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 90 
дана од дана отварања понуда. Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном 
облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев 
за продужење рока важења понуде на може мењати понуду 
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10.5. Посебени захтеви од којих зависи прихватљивост понуде 
        Понуђач је у обавези да достави уз понуду: 
1. Анализе основног и помоћног материјала од стране акредитоване лабораторије за испитивање 
текстила и коже. Анализе морају обухватити све захтеване техничке карактеристике. За анализе 
које се не могу урадити у Републици Србији, понуђач је у обавези да достави извештај стране 
акредитоване лабораторије или Сертификат произвођача који доказује да основни и помоћни 
материјал испуњавају захтеване техничке карактеристике, преведен на српски језик и оверен од 
стране овлашћеног судског тумача.  
2. Понуђач је у обавези да достави узорке и то: 
 - по 1 (један) узорак готовог производа од сваког траженог добра ( 1-14 у табели).  
           Уколико понуђач не достави уз понуду напред наведено, понуда ће бити оцењена као 
неприхватљива. 
 
11.Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди: 

Цена коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у 
динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ). 

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. 

Понуђач је дужан да искаже јединичну цену, као и укупно понуђену цену опреме, са свим 
зависним трошковима, на начин како се тражи у обрасцу понуде са обрасцем структуре цене. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 

Образац понуде са обрасцем структуре цене, понуђачи попуњавају у складу са упутством 
датим у конкурсној документацији. 

 
12. 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 Београд, Саве Машковића 3-5,www.poreskauprava.gov.rs. Подаци о заштити животне 
средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Београд, Руже Јовановић 27а, 
www.sepa.gov.rs и у Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Немањина 
22-26,www.mpzzs.gov.rs Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-
26,www.minrzs.gov.rs. 

 
 
 

13. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА - ГАРАНЦИЈА ЗА  ДОБРО 
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
     Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла доставља само 
понуђач коме буде додељeн уговор о јавној набавци – добављач. 
               Сви понуђачи су обавезни да уз понуду доставе попуњену изјаву о средству 
финансијског  обезбеђења. 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла је бланко соло меница са  
одговарајућим меничним овлашћењем и доказом о регистрацији менице, с тим да се уз наведено 
обавезно доставља и копија картона депонованих потписа, оверена од стране пословне банке 
понуђача. 

 Средство финансијског обезбеђења за добро извршење  траје 30 (тридест) дана дуже 
од дана  истека уговора односно од истека последње уговорне обавезе добављача.  
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Вредност  средства финансијског обезбеђења  за добро извршење посла утврђује се у 
износу који одговара висини од 10% од вредности уговора без обрачунатог пореза на додату 
вредност.  
 Дакле, понуђач коме буде додељен уговор о јавној набавци (добављач)  је обавезан  да,  
у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, на име средства  финансијског обезбеђења 
за добро извршење посла преда наручиоцу:  

 1. бланко соло меницу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача у складу са 
картоном депонованих потписа и оверену печатом,   

 2. менично овлашћење,   
 3. доказ о регистрацији менице, 

      4. копију картона депонованих потписа, са овером од стране пословне банке 
понуђача, која не може бити старија од 15 дана пре доставе односно објаве позива за 
учешће у јавној набавци.  

Наручилац задржава право да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико 
понуђач не испуни обавезе утврђене уговором и овом конкурсном документацијом. 
 Неискоришћена средства финансијског обезбеђења биће враћена понуђачу лично, уз 
достављено овлашћење за повраћај / преузимање менице или, на захтев понуђача, путем поште 
(у ком случају Наручилац мора меницу поништити). 

14. Заштита поверљивости података које Наручилац ставља понуђачима на располагање, 
укључујући и њихове подизвођаче: 
 Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је 
као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би 
значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, 
заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, 
односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава. 
 Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
 Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку 
„ПОВЕРЉИВО", као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
 Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора 
да буде наведено „ПОВЕРЉИВО", а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
 Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 
 
15. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде: 
 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације - ЈН број 13/18", на неки од 
следећих начина: 

- путем поште на адресу Наручиоца: Министарство унутрашњих послова, Београд, 
Булевар Зорана Ђинђића 104, Одељењу за послове јавних набавки; 

- електронским путем на адресу: gordana.zivaljevic@mup.gov.rs, најкасније пет дана пре 
истека рока за подношење понуде.  
 Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
 Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  
 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 13/18", 
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 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију.  
 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено.  
 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:  

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

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем 
електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин 
потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је 
извршено достављање. 
 
16. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача 
односно његовог подизвођача: 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи Уговор 
о јавној набавци, након што му је Уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива 
за подношење понуда. 

Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 
испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 
уговором; 
6) изјава о раскиду Уговора због неиспуњења битних елемената Уговора дата на начин и под 
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу Уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди 
као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 
           Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) ЗЈН који 
се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је 
предмет јавне набавке истоврстан. 

 
17. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку 
негативних референци: 

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. 
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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. 
 
18. Врста критеријума за доделу Уговора 

Одлука о додели уговора у предметној јавној набавци донеће се применом критеријума 
најнижа понуђена цена. 
 У случају да два или више понуђача понуде исту цену, уговор ће бити додељен понуђачу 
који је понудио краћи рок испоруке. У случају да два или више понуђача понуде исту цену и 
исти рок испоруке, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио дужи гарантни рок. 
 
19. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица: 
 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
20.  Разлози због којих понуда може бити одбијена: 
 - је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа; 
 - ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака; 
 - ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН; 
 - понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

- понуђач не докаже да испуњава посебне захтеве; 
- понуђач не достави захтеване узорке; 

 - је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
 - понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 

21. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача: 
 Наручилац ће одлуку о додели Уговора / одлуку о обустави поступка објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења. 
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
који има интерес за доделу Уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоцепротивно одредбама Закона.  
 Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно - предајом у писарници 
Наручиоца, или поштом препоручено са повратницом, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији.  

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 
 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременом ако је примљена 
од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуде, без обзира 
на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона 
указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац није исте отклонио. 
 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
 После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или  одлуке о обустави 
поступка из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана 
објаве одлуке на Порталу јавних набавки. 
 Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоци захтева били или могли бити познати разлози за њихово 
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подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 1. и 2., а подносилац 
захтева га није поднео пре истека рока из тог члана. 
 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 прилико подношења претходног захтева. 
 О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом 
захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у 
року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 
од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153-Налог за уплату /  
253- Налог за пренос), сврха: ЗЗП, назив Наручиоца, ЈН број 13/18 корисник: Буџет Републике 
Србије). 
 НАПОМЕНА: У вези са попуњавањем рачуна за уплату таксе за подношење 
Захтева за заштиту права, можете се информисати на сајту Републичке комисије за 
заштиту права на следећем линку (упутство за уплату таксе): 
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html. 
 Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 
у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.  
 

22. 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. 
 

23. Измене током трајања Уговора: 
 Наручилац је предвидео могућност повећања укупне вредности уговора под следећим, 
кумулативно постављеним, условима: 
 а) повећање укупне вредности уговора не може прећи 5% укупне вредности уговора; 
 б) у тренутку повећања укупне вредности назначене у уговору, постоје расположива 
средства на конту са кога се набавка финансира, сходно Закону о буџету и финансијском плану 
Наручиоца; 
 
или -до повећања/смањења укупне вредности уговора долази  због  повећања/смањења 
уговорене количине добара .   
 
 Евентуално повећање укупне вредности уговора врши се на основу  образложеног 
захтева лица која су задужена за праћење реализације уговора и потврде финансијске службе o 
расположивости средстава, а по донетој одлуци о измени уговора (члан 115. ЗЈН), након чега 
уговорне стране потписују одговарајући анекс уговора. Уколико се стекну напред наведени 
услови, Добављач је обавезан да се одазове позиву Наручиоца и да потпише анекс уговора. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
Понуда за јавну набавку мале вредности добара: 

Униформе за седиште Сектора за ванредне ситуације, ЈН 13/18 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
Назив понуђача: 

 
 

 
Врста правног субјекта (заокружити) 

1) Физичко лице 

 
 2)  Правно лице 

а) микро 
б) мало 
в) средње 
г) велико 

 
Адреса понуђача: 
 

 
 
 

 
Матични број понуђача: 

 
 

 
Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

 
Шифра делатности: 

 

 
Име особе за контакт: 

 
 

 
Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 
Телефон: 

 
 

 
Телефакс 

 
 

 
Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

 
Лице овлашћено за потписивање уговора: 

 
 
 

 
 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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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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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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Униформе за седиште Сектора за ванредне ситуације, ЈН 13/18 
 

Р.бр Опис Једин. 
мере 

Колич
ине  

Јединичне  
цене  

без ПДВ-а 

Укупна вредност 
понуде  без 

ПДВ-а 

Стопа  
ПДВ-

а 

Износ  
ПДВ-а 

Укупна вредност 
понуде са ПДВ-ом Произвођач 

1. Зимска јакна  ком 35 
      

2. 
Дукс (термо 
уложак) ком 35 

      

3. Летња јакна ком 35 
      

4. 
Кошуља-дуг 
рукав ком 70 

      

5. Панталоне ком 70 
      

6. 
Поло 
мајица-
кратак рукав 

ком 70 

 
     

7. 
Поло 
мајица-дуг 
рукав 

ком 70 

 
     

8. 
Мајица Т-
кратак рукав ком 70 

      

9. Капа ком 35 
      

10. 
Борбене 
патике пари 35 

      

11. 
Ознака за 
презиме ком 70 

      

12. 
Ознака за 
чин-звање ком 70 

      

13. 
Амблем 
СВС ком 70 
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14. 
Застава Р. 
Србије ком 70 

      

УКУПНО: 
 
 
 

     

 
* Обавезно попунити све колоне, у супротном ће се понуда сматрати неприхватљивом. 
* Напомена: Понуђач је у обавези да наведе једног произвођача чије ће производе испоручивати. Уколико из објективних разлога, које ће бити 
у обавези да образложи, дође до измене произвођача, у обавези је да писаним путем тражи сагласност Наручиоца, с тим да квалитет добара новог 
произвођача мора бити истог или бољег квалитета. 
*Напомена: Све ознаке се раде у жакард техници.  
*Напомена: Комплете униформи ( 35 комплета) паковати у засебна паковања (у техничкој спецификасцији у Поглављу III je наведено 
шта чини комплет). 
. 
УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ   БЕЗ ПДВ-а (1-14):  
  
 
 А) _______________________________________ динара без износа ПДВ-а; 
 (словима:________________________________________________________________)  
  
ИЗНОС ПДВ-а: Б)___________________________________ динара 
 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ СА ПДВ-ом (1-14): 
В) __________________________________________ динара са износом ПДВ-а; 
(словима:_______________________________________________________________). 
 
Критеријум за избор: најнижа понуђена цена; 
Трајање и важност уговора: уговор важи  до финансијске реализације средстава, а најдуже до годину дана   у зависности  који услов пре 
наступи од дана обостраног потписивања. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која 
ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години; 
Фиксност цене: цена фиксна у динарима до окончања Уговора; 
Начин плаћања: у року од 45 дана од дана фактурисања, а по испоруци, извршеном квантитативном пријему добара и пријему појединачних 
фактура, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник 
Републике Србије“, број 119/12) ; 
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Место испоруке: Централни магацин МУП-а; Ул. Милорада Јовановића 7; 
Рок и динамика испоруке: ____ дана од дана потписивања уговора и доставе величинских  бројева (Рок испоруке не може бити дужи  од 60 
дана од дана потписивања уговора и доставе величинских  бројева. Уколико је понуђени рок испоруке дужи од 60 дана, понуда ће се 
сматрати неприхватљивом) ; 
Гаранција : __________месеци од дана испоруке добара (гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци, односно 365 дана од дана испоруке 
добара. Понуђач мора да гарантује да су предметна добра прописаног квалитета); 
Рок важења понуде: минимум 90 дана од дана отварања понуде. 
_____ дана од дана отварања понуде (Попуњава понуђач који нуди дужи рок важења понуде од 90 дана од дана отварања понуде); 
 
- _________________ % (унети висину процента који ће поверити подизвођачу); 
- _________________ (унети део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача). 
 
Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. Уколико дође до исправке у подацима, исте 
оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 
 
НАПОМЕНА:  
  1. Све анализе основног и помоћног материјала од стране акредитованих лабораторија, домаћих и страних, не могу бити старије годину 
дана од дана објављивања позива за подношење понуда. 

2. Уколико Наручилац посумња у квалитет достављених узорака, односно уочи неусаглашености између достављене 
анализе/Сертификата и узорка, има право да изврши проверу. Узорци и докази се достављају на лабораторијску проверу валидности документа 
као и усаглашеност квалитета узорка са достављеним документом.  Испитивања и контрола се врше о трошку Добављача.  

3. Пре испоруке добара, врши се квалитативни пријем. На основу достављених узорака, пратећих докумената (анализе/Сертификати 
основног и помоћног материјала и Извештаја о контролисању са  детаљаним приказом резултата органолептичког контролисања - које 
доставља Добављач (начин израде и изглед одевног предмета према задатој скици, техничком цртежу, табели мера и опису) врши се 
органолептички пријем готових производа од стране представника Наручиоца.  

 
НАПОМЕНА:  
Наручилац  ће након  потписивања  уговора  са изабраним Добављачем, доставити списак одећне опреме, по величинским бројевима. 
 
 
                                                                                                                  Понуђач 
  Место и датум                                                 .                            

______________________________                                                            
     (потпис и печат овлашћеног лица)              _______________, ___. ___. 2018. год 
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                                                                            VII 
                                         

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

1. НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у 
Београду, Улица Кнеза Милоша 103, кога заступа помоћник министра – начелник Сектора 
Жељко Веселиновић (у даљем тексту: Наручилац). 
Матични број: 07008104 
Шифра делатности: 8424 
ПИБ: 100184116 

2. ДОБАВЉАЧ: " ____________ "  ______________ Ул. ________________ , бр. ____ , кога 
заступа директор ______________ (у даљем тексту: Добављач), 
Матични број: ___________________  
Шифра делатности: _______________  
ПИБ:  __________________________  
 
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 
а) ___________________________________________________________________________  
б) ____________________________________________________________________________ 

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „ са подизвођачима ", ако наступа са подизвођачима 
прецртати „ са понуђачима из групе понуђача " и попунити податке. 

 

Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац на основу чл. 39, и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС", број 68/2015 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је 
објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана ___.___.2018. године, 
спровео поступак за јавну набавку добара - Униформе за седиште Сектора за ванредне 
ситуације, ЈН 13/18 (попуњава Наручилац); 

- да је Добављач дана __.__.___. године, доставио понуду број ___________, која у 
потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог 
Уговора ( попуњава Наручилац);  

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача 
______________  и Одлуке о додели Уговора број:______________  од ___.___ године, 
изабрао Добављача за извршење предметне набавке (попуњава Наручилац). 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 1. 
   Предмет овог Уговора је набавка добара -  Униформе за седиште Сектора за ванредне 
ситуације,  за потребе Наручиоца.  
 

Члан 2. 
Укупна уговорена вредност добара из члана 1.овог уговора износи ___________________ 

без ПДВ-а ( попуњава Понуђач). 
Укупна уговорена вредност добара из члана 1.овог уговора износи ___________________  

са ПДВ-ом. ( попуњава Понуђач) 
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Укупна уговорена цена из става 1. овог члана обухвата набавку и испоруку добара, као и 
све друге зависне трошкове.  
       

Члан 3. 
 Добављач је дужан да испоручи предметна добра у свему према конкурсној 

документацији и техничкој спецификацији јавне набавке мале вредности, коју је спровео 
Наручилац . 
 

Члан 4. 
 Јединичне цене су фиксне за цео период трајања уговора. 
 Плаћање по овом Уговору Наручилац ће вршити у року од 45 дана од дана пријема 
појединачних фактура за стварно испоручене количине добара, а након извршеног квалитативног 
и квантитативног пријема добара, у складу са чланом 3. и чланом 4. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.Гл. 119/12), на рачун Добављача број 
___________________________ код _________________ банке.  
 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 5. 
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла је бланко соло меница са 

одговарајућим меничним овлашћењем и доказом о регистрацији менице, с тим да се уз наведено 
обавезно доставља и копија картона депонованих потписа, оверена од стране пословне банке 
Добављача. 

 Средство финансијског обезбеђења за добро извршење  траје 30 (тридест) дана дуже од 
дана  истека уговора односно од истека последње уговорне обавезе добављача.  

Вредност  средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла утврђује се у 
износу који одговара висини од 10% од вредности уговора без обрачунатог пореза на додату 
вредност.  

Добављач  је обавезан  да, у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, на име 
средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда наручиоцу:  

 1. бланко соло меницу, потписану од стране овлашћеног лица Добављача. 
 у складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом,   
 2. менично овлашћење,   
 3. доказ о регистрацији менице, 
   4. копију картона депонованих потписа, са овером од стране пословне банке 

добављача, која не може бити старија од 15 дана пре доставе односно објаве позива за учешће у 
јавној набавци.  

Наручилац задржава право да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико 
добављач не испуни обавезе утврђене уговором и овом конкурсном документацијом. 

Неискоришћена средства финансијског обезбеђења биће враћена добављачу  лично, уз 
достављено овлашћење за повраћај / преузимање менице или, на захтев понуђача, путем поште (у 
ком случају Наручилац мора меницу поништити). 

 
РОК, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 
Члан 6. 

  Добављач се обавезује да укупну количину предметних добара испоручи Наручиоцу  у 
року од ______ дана од дана закључења уговора и достављање величинских бројева. 
           Наручилац  ће након  потписивања  уговора  са изабраним Добављачем доставити списак 
количине опреме, по величинским бројевима. Рок за испоруку почиње да тече од дана пријема 
величинских бројева. 
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           Паковање: Униформе за седиште Сектора за ванредне ситуације паковати у засебна 
паковања, као комплете униформи (35 комплета); (у техничкој спецификасцији у Поглављу III  
наведено је шта чини комплет). 

Место испоруке: Београд, магацин МУП-а, Милорада Јовановића бр.7. 
 

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 

Члан 7. 
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет и квантитет добара из члана 1. овог 

уговора и обавезује се да ће испоручена добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је 
тражен конкурсном документацијом  и  узорцима достављеним уз понуду. 

 
Члан 8. 

             Пре почетка испоруке предметних добара Добављач подноси  Наручиоцу позив у пријем. 
Одсек за контролу квалитета Наручиоца  ( у даљем тексту: ОКК-а) је дужан да најкасније у року од 
5 дана од дана позива у пријем, приступи контроли квалитета пријављених добара. 

 
Члан 9. 

Квалитативни пријем уговорених количина добара врше записнички представници 
уговорних страна у магацину Добављача. На основу узорака достављених уз понуду и пратећих 
докумената(анализе/Сертификати основног и помоћног материјала и Извештаја о 
контролисању са  детаљаним приказом резултата органолептичког контролисања – које 
доставља Добављач (начин израде и изглед одевног предмета према задатој скици, 
техничком цртежу, табели мера и опису), извршиће органолептички преглед готових 
производа. 

Уколико Наручилац посумња у квалитет испоручених добара, односно уочи 
неусаглашености између достављене анализе/Сертификата основног и помоћног материјала, 
Извештаја о контролисању и узорка, има право да изврши проверу. Узорци и докази се 
достављају на лабораторијску проверу валидности документа као и усаглашеност квалитета узорка 
са достављеним документом. Испитивања и контрола се врше о трошку Добављача.  
 Квалитативни пријем се одбија и налаже се Добављачу да исправи уочене недостатке у 
што краћем року и упути нови позив у пријем. 

 
Члан 10. 

Квантитативни пријем добара врше се записнички  (отпремница/пријемница) у магацину 
Наручиоца, уз пријем пратећих докумената. Добављач је дужан да приликом испоруке добара 
достави документ (извештај лабораторије/ сертификат/потврду о оригиналности) којим се 
потврђује испуњеност захтева у погледу техничких карактеристика.  

           
Члан 11. 

Свако одступање од квалитета и квантитета Наручилац рекламира Добављачу,  у року од 
осам дана од дана преузимања добара од стране крајњег корисника. Добављач је обавезан да у 
року од осам дана од дана пријема рекламације достави свој писмени одговор и у случају 
основаности у најкраћем року изврши своје обавезе по примљеним рекламацијама 

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци, Добављач мора иста 
отклонити у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника из става 2. овог члана. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити 
уобичајеним прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини 
записник о рекламацији и обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен 
недостатак. У том случају Добављач је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања 
записника о рекламацији, изврши нову испоруку на којима је утврђен недостатак. 
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ГАРАНЦИЈА 

 
Члан 12. 

Добављач даје гаранцију на испоручена добра трајању од ____ месеци од момента 
испоруке добара (уписује Добављач).  

Добављач мора да гарантује да су предметна добра прописаног квалитета. 
 
                          ПЕНАЛИ ЗА ДОЦЊУ И УГОВОРНА КАЗНА 

 
Члан 13. 

 Уколико Добављач своју уговорну обавезу не изврши на време, у предвиђеном року и 
количинама по диспозицији Наручиоца, Добављач се обавезује да плати казну на име закашњења 
од 2‰ (промила) дневно за сваки дан закашњења на вредност неиспоручених количина добара. 
 Укупан износ казне не може бити већи од 10% вредности добара која нису испоручена у 
уговореном року, уговореним количинама и по диспозицији Наручиоца. 

У случају да Добављач не поштује рокове и захтеване количине добара по диспозицији 
Наручиоца ни након писаног упозорења, Наручилац задржава право да раскине уговор и 
активира меницу за добро извршење посла.  
 Наплата уговорне казне не искључује право наручиоца на наплату проузроковане 
материјалне штете. 

 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 
Члан 14. 

 Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове, везане за овај Уговор, решавају 
споразумно. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима уговара се надлежног 
Привредног суда у Београду. 
 

ИЗМЕНЕ УГОВОРА  
 

Члан 15. 
 Наручилац је предвидео могућност повећања укупне вредности Уговора под следећим, 
кумулативно постављеним, условима: 
 а) повећање укупне вредности Уговора не може прећи 5% укупне вредности уговора; 
 б) у тренутку повећања укупне вредности назначене у Уговору, постоје расположива 
средства на конту са кога се набавка финансира, сходно Закону о буџету за 2017. и 2018. годину и 
финансијском плану Наручиоца; 
       
 или 
 -до повећања/смањења укупне вредности Уговора долази  због  повећања/смањења 
уговорене количине добара .   
 Евентуално повећање укупне вредности Уговора врши се на основу  образложеног захтева 
лица која су задужена за праћење реализације Уговора и потврде финансијске службе o 
расположивости средстава, а по донетој одлуци о измени уговора  (члан 115. ЗЈН), након чега 
уговорне стране потписују одговарајући Анекс уговора. 
Наведену одредбу Наручилац може применити из објективних разлога, у ситуацији у којој би 
непотписивање анекса проузроковало велике тешкоће у раду, а уз пуно поштовање начела јавних 
набавки. 
 Уколико се стекну напред наведени услови, Добављач је обавезан да се одазове позиву 
Наручиоца и да потпише Анекс уговора. 
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РАСКИД УГОВОРА 
 

Члан 16. 
  Наручилац има право на једнострани раскид уговора при чему отказни рок не може бити 

краћи од 30 дана од дана достављања Добављачу писаног обавештења о раскиду уговора. 
 Даном пријема обавештења о раскиду овог Уговора доспевају уговорне обавезе које се 
односе на уговорну казну, као и друге последице у складу са законом. 

 
ЗАЛОЖНО ПРАВО 

 
Члан 17. 

            Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним, или физичким 
лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други 
начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 
 

ПОВЕРЉИВОСТ И ТАЈНОСТ УГОВОРА 
 

Члан 18. 
Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује 

безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво 
лица која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ 
таквим информацијама у циљу извршења Уговора. 

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој 
страни било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних 
страна,а који су у вези са овим Уговором. 

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења 
Уговора. 
 

       ВИША СИЛА 
 

Члан 19. 
 Уколико после закључења Уговора наступе околности „више силе“ које доведу до ометања 
или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће 
се продужити за време трајања „више силе“.  
 Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су 
се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране 
погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка 
збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза 
и извоза) и сл. 
 Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу 
страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.  
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 20.  
 Уговорне стране су сагласне да за све што није одређено овим Уговором важе одредбе 
Закона о облигационим односима и други позитивни прописи. 
 Наручилац задржава право умножавања Уговора за своје потребе и за потребе својих 
крајњих корисника Уговора. 
 Добављач нема право умножавања Уговора за своје потребе без сагласности  Наручиоца. 
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Члан 21. 
Уговор се закључује на период од  годину дана   или до финансијске реализације у 

зависности који услов пре наступи од дана  обостраног потписивања уговора. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 

средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 

Члан 22. 
 Овај Уговор је сачињен у 6 ( шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 
задржава по 3 (три) примерка Уговора.  
 
 
       За ДОБАВЉАЧА                       За НАРУЧИОЦА  
         Д И Р Е К Т О Р                                         помоћник министра – начелник Сектора 
                                         
  __________________________                     ____________________________________       
                                                       Жељко Веселиновић 
Учесник у заједничкој понуди 
____________________________    
               
           Подизвођач 
____________________________ 

Напомене: Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу 
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.У случају подношења 
заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и оверити печатом модел уговора.  
 *Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци ове садржине, након што му је 
уговор додељен, у складу са чл.82 Закона о јавним набавкама то може бити основ коришћења негативне 
референце и одбијања понуде. 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 Приликом припремања понуде за јавну набавку мале вредности добара: Униформе за 
седиште Сектора за ванредне ситуације, ЈН 13/18, као понуђач: 
 
 ___________________________________________________ имао сам следеће трошкове : 
 

Врста трошка Износ трошка у динарима 
  
  
  
  
  
  

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. Достављање овог 
обрасца није обавезно. 
 

У  ________________________                          Потпис овлашћеног лица понуђача 

Дана:  ____________________      М.П.                 ____________________________ 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН 

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

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку 
јавне набавке добара: Униформе за седиште Сектора за ванредне ситуације, ЈН 13/18,  
испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 
 

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

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

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

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

У  ____________________                         Потпис овлашћеног лица понуђача 

Дана:  ________________       М.П.                ____________________________ 
  
 
 
 
 Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин 
сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) ЗЈН 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     
 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у 
поступку јавне набавке добара: Униформе за седиште Сектора за ванредне ситуације,                      
ЈН 13/18,  испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

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

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

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

У  ____________________                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

Дана:  ________________  М.П.               ____________________________ 
 
 
 

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

 

 

 

 

страна 52 од 55 
 



 
XI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ 

 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 
 Под кривичном и материјалном одговорношћу, овим  неопозиво изјављујемо да ћемо,   
уколико нам буде додељен уговор о јавној набавци добара: Униформе за седиште Сектора за 
ванредне ситуације, ЈН 13/18, у року од 7 (седам) радних дана од дана  закључења уговора, на 
име средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла доставити Наручиоцу:  

 1. бланко соло меницу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача у складу са 
картоном депонованих потписа и оверену печатом,   

 2. менично овлашћење,   
 3. доказ о регистрацији менице, 

      4. копију картона депонованих потписа, са овером од стране пословне банке 
понуђача, која не може бити старија од 15 дана пре дана објаве позива за учешће у јавној 
набавци.    
 

  Средство обезбеђења за добро извршење посла траје 30 (тридесет) дана дуже од дана  
истека уговора, односно од извршења свих уговорних обавеза. 

 
 Вредност  средства обезбеђења  за добро извршење посла утврђује се у износу који 

одговара висини од 10% од укупне  вредности уговора без обрачунатог пореза на додату 
вредност,   
  
 
Напомене:     Изјаву попунити на свим предвиђеним местима  потписати и оверити 
печатом понуђача.  Није дозвољено мењати/условљавати  наводе из изјаве. 
У супротном, понуда је неприхватљива. 
 
 
 У                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
    Дана:  ____________________              М.П.                ____________________________ 

 
 
НАПОМЕНЕ: 

 1. У случају подношења заједничке понуде, при чему има два или више учесника 
заједничке понуде потребно је да сваки од њих потпише и овери ову изјаву уколико споразумом 
није дефинисано који понуђач ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења.  
 2. У случају подношења понуде са једним или више подизвођача, подизвођач не мора да 
потписује ову изјаву нити да доставља средство обезбеђења, јер понуђач, односно добављач у 
потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за 
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 3. Изјаву потписати и оверити печатом понуђача. Није дозвољено 
мењати/условљавати наводеиз изјаве. У супротном, понуда је неприхватљива.   
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 
124/12, 14/15 и 68/15) као и чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Службени  гласник РС" број 86/2015), као понуђач: _______________________________ , из 
_________________, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу 

 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ 
ПОНУДИ 

 
 
Овиме потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности добара: Униформе за 
седиште Сектора за ванредне ситуације, ЈН 13/18, као понуђач, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
У _____________________  Потпис овлашћеног лица 
 
Дана: _________________                         М.П.                       ______________________  

 
 
 
 
 
Напомене: 
- У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац 

ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране 
учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштит 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

- Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ ДОКАЗА О ИСПУЊЕНОСТИ 
ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА 

     
 

За јавну набавку мале вредности добара: Униформе за седиште Сектора за ванредне 
ситуације, ЈН 13/18, за потребе Министарстава унутрашњих послова, дајем следећу  
 
 

И З Ј А В У 
 

 
 _____________________________________________ изјављујем под пуном моралном, 

материјалном и кривичном одговорношћу да ћу испоручити предметна добра у свему у складу са 
Прилогом III конкурсне документације, односно у складу са захтеваним техничким 
карактеристикама и да ћу приликом испоруке добара доставити документ (извештај лабораторије/ 
сертификат/потврду о оригиналности) којим се потврђује испуњеност захтева у погледу 
техничких карактеристика. 

 
 

У  ____________________                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

Дана:  ________________  М.П.               ____________________________ 
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