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И ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

„ГЕОРАД“ д.о.о. - ДРМНО 
Цара Лазара бб; 12208 Дрмно; 

Матични број: 17577719 
ПИБ: 103406127 

 
 

 
 
 
 

                              KОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
  
 

ЗА 
 

 Набавку добара у редовном поступку у циљу закључивања Оквирног 
споразума са једним понуђачем на период од једне године 

 

“ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА - ХТЗ ОПРЕМА” 
 

 
                                           Набавка бр. 114/2020 
 

 
Јун, 2020. године 

 

 

 Датум и време 

Крајњи рок за достављање понуде  26.06.2020 године, до 12:00 сати 

Јавно отварање  26.06.2020 године, у   12:15 сати 
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Набавка се спороводи у складу са Правилником о уређивању поступка набавки у ПД 

Георад доо бр.337/2018 од 18.01.2018 , на основу Мишљења Министарства рударства и 
енергетике, број 011-00-00150/2017-02 од 9.11.2017. године и  Мишљења Управе за јавне 
набавке РС бр. 011-00-387/17 од 14.12.2017. године ПД ''Георад'' д.о.о. Дрмно није наручилац 
у смислу члана 2 Закона о јавним набавкам (''Службени гласник РС'' број 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) и није у обавези да спроводи поступке јавних набавки.  

На основу Правилника о уређивању поступка набавки у ПД Георад доо, Дрмно, члана 
45. и 60., Одлуке о покретању поступка за набавку бр.  H 114/2020 број 5681 од 15.06.2020. 
год. и Решења о образовању комисије за набавку  H 114/2020 број _5682_од 15.06.2020. 
године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за  набавку у редовном поступку: добра – Лична заштитна опрема ХТЗ Опрема 
Н бр. 114/2020 

 

 
Конкурсна документација садржи: 

 

 
Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о набавци 

II Подаци о предмету набавке 

III 
 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 
опис добара, рок и место испоруке добара 

 
IV 
 

Услови за учешће у поступку набавке из упутство како се 
доказује испуњеност тих услова 

V 
 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VI Модели меничних писама 

VII Образац понуде и образац структуре цене 

VIII Модел оквирног споразума 

IX Изјаве 

 

 
 
Укупан број страна 45 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 
 
1. Подаци  о наручиоцу: 
Наручилац: Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање „Георад“ доо, 
Дрмно 
Адреса: Цара Лазара бб, 12 208 Дрмно , Република Србија 
Интернет страница: www.georad.rs  
 
2. Врста поступка: 
Набавка се спроводи  у редовном поступку  набавке складу са чл.45 Правилника о 
уређивању поступка набавки у ПД Георад доо бр.337/2018 од 18.01.2018 и Планом набавки 
ПД Георад доо Дрмно 
3. Предмет набавке је: Набавака личних заштитиних средстава (ХТЗ Опрема) ОРН 
18100000 – Радна одећа, специјална радна одећа и прибор 
 
4. Поступак  набавке спроводи се ради закључења Оквирног споразума са једним 
понуђачем на период од једне године. 
 
5.  Контакт особа 

  Стјеповић Милош, дипл.екон.  е-маил: milos.stjepovic@georad.rs 
 
 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ  НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет набавке 
Предмет набавке бр. 114/2020 су добра – Лична заштитна средства - ХТЗ Опрема – ознака 
из општег речника: 18100000 (радна одећа, специјална радна одећа и прибор). 
 
2. Партије 
Набавка није обликована по партијама. 
 
3. Вредност набавке 
С обзиром да се ради о набавци  чији је обим немогуће прецизно дефинисати и предвидети 
за период од годину дана, Наручилац је унапред одредио да ће вредност оквирног 
споразума бити у висини процењене вредности набавке.  
 
4.Трајање оквирног споразума 
 
Оквирни споразум се закључује на период од годину дана, или до финансијског испуњења 
истог, на начин у складу са чл. 50 Правилника о уређивању поступка набавки у ПД Георад 
доо, Дрмно. 

 
  
 
 

mailto:milos.stjepovic@georad.rs
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 
 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

Р.бр. Назив 
Јед. 
мере 

Oквирна 
количина 

1.  
Радно одело зимско (блуза и полукомбинезон), 
тегет боје 

пар 420 

2.  Полукомбинезон,тегет боје  ком 420 

3.  
Комплет женски (радна блуза и панталоне) 
бордо боје 

ком 40 

4.  Комбинезон хемијски ком 150 

5.  Мајица кратак рукав ‘’о’’ изрез, тегет боје ком 2100 

6.  Зимска јакна ком 40 

7.  Прслук ХТЗ, тегет боје    ком 50 

8.  Пвц чизме,црне боје пар 150 

9.  Дубоке заштитне ципеле пар 420 

10.  Плитке заштитне ципеле пар 10 

11.  Кломпе ,женске, беле боје пар 35 

12.  Заштитне кожне рукавице пар 1500 

13.  Рукавице варилачке пар 30 

14.  Рукавице нитрилне, једнократне, 100/1 пак 300 

15.  Хемијске рукавице пар 10 

16.  Заштитне наочаре,бистре, антимаглин ком 250 

17.  
Филтер са предфилтером и држачем 
предфилтера 

ком 40 

18.  Полумаска ком 5 

19.  
Склопива једнократна маска без вентила, за 
честице 

ком 100 

20.  Антифони  ком 50 

21.  Одело кишно, тегет боје                  ком 420 

22.  Прслук за спасавање ком 5 

23.  Опасач за висинске радове ком 10 
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24.  Основно пуњење за ормарић за прву помоћ ком 50 

25.  
Заштитни шлем  са вентилацијом и точкићем, 
плаве боје  

ком 50 

26.  Рукавице за домаћинство  пар 150 

27.  Кецеља варилачка ком 15 

28.  Нарукави за вариоце, леви и десни          пар 15 

29.  Камашне за вариоце пар 15 

30.  Уже са апсорбером енергије за  рад на висини          ком 10 

31.  Сигурносни карабини  ком 20 

32.  Kарабин сигурносни                                                                            ком 10 

33.  ПВЦ трака за обележавање, жуто црне боје ком 10 

34.  Одело за руковаоце моторном тестером ком 2 

35.  
Заштитне рукавице за руковаоце моторном 
тестером 

пар 2 

36.  
Шумаркси комплет (шлем,антифон, мрежасти 
визир) 

ком 2 

37.  
Самостални наглавни носач визира са 
поликарбонатним визиром и антифонима 

ком 2 

38.  Чепићи за уши са пантљиком ком 50 

39.  Наглавна маска за завариваче ком 20 

40.  
Стакла за наглавну маску за завариваче - 
резервна 

ком 
20 

41.  Монтерске рукавице за електричаре пар 500 

42.  Рукавице киселоотпорне пар 150 

43.  Електроизолационе рукавице  пар 4 

44.  Заштитна ципела дубока пар 4 

 
 
 
Опис: 
  
1.Радно одело зимско(блуза и полукомбинезон), тегет боје     
 
Радно одело зимско састоји се од блузе и панталона са пластроном.  
Блуза  равног кроја, дужине до бокова, са класичном крагном.  
Затварање пластичним спиралним рајсфершлусом, целом дужином, до крагне.  
На прсном делу блузе морају бити нашивени  џепови. 
 Џепови са хоризонталим прорезима који се затварају пластичним спиралним 
рајсфершлусима. 
У пределу бокова косо усечени џепови са нашивеним џеп лајснама. 
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Рукави блузе - класични, углављени и да се завршавају  нашивеном манжетном са 
преклопом који се затвара  једним дугметом. 
Блуза са порубом у доњем делу ,у порубу са обе стране, по целом обиму убачена 
еластична трака. 
Изнад џепова на прсном делу блузе, и у истој висини на леђном делу, нашивена  
рефлектујућа трака сиве боје, ширине мин. 5цм. Рефлектујуће  траке обавезно израђене 
у складу са EN ISO 20471. 
Рефлектујуће траке морају бити нашивене и по целом обиму доњег дела рукава,  
Блуза је  постављена штепаним улошком.  
Уложак  за блузу фиксиран пластичним дугмадима. 
 
Панталоне  са пластроном на предњој страни, и повишеним струком и трегерима на 
задњој страни. У трегере  у задњем делу убачена еластична трака, а са пластроном се 
спајају пластичним копчама. 
На  пластрону панталона мора бити  нашивен  џеп. Џеп мора имати хоризонтални 
прорез који се затвара пластичним спиралним рајсфершлусом. 
У задњем делу појаса панталона убачена  еластична трака. 
Са стране панталона, на боку  копчање  са три пластична дугмета или сличним начином.  
Шлиц панталона  са преклопом и скривеним копчањем са три пластична дугмета или 
сличним начином.  
На предњем делу панталона, испод појаса, панталоне морају имати нашивена  два џепа 
са косим отворима. 
Испод тих џепова, на обе ногавице, преко бочних шавова нашивени морају бити џепови 
покривени патнама које се затварају са две чичак траке. 
На задњем делу панталона, испод појаса, са десне стране, нашивен  један џеп. 
У пределу колена, на обе ногавице обвезно нашивено  ојачање. 
На обе ногавице испод колена, по целом обиму  нашивене рефлектујуће траке сиве боје 
ширине мин. 5цм. Рефлектујуће  траке израђене у складу са EN ISO 20471. 
Панталоне  постављене штепаним улошком. 
Уложак је за панталоне фиксиран пластичним дугмадима. 
 
Материјал од којег одело мора бити израђено : 
-Површинска маса:230-250 гр/м2 
-Прекидна сила основе:мин 130 даН 
-Прекидна сила потке: мин 60 даН 
-Густина тканине-број жица основе:мин 45 ж/цм 
-Густина тканине-број жица потке: мин 20 ж/цм 
-Отпорност на квашење: оцена 5 (100) 
-Сировински састав:35% памук +- 5%, 65 % полиестар +-5% 
-Промена мера при прању на 60 °C: по дужини макс 3%, по ширини  макс 3% 
-Постојаност обојења:на(оцена) 
 -прање на 60 c: мин 4 
 -зној алкални: мин 4 
 -зној кисели: мин 4 
 -отирање суво:мин 4 
 -отирање мокро:мин 3 
 -пеглање на 110°C:мин 4 
 -хемијско чишћење:мин 4 
-Отпорност  према дејству уља: оцена 100 
-Отпоран материјал према дејству  киселина: HCl,HNO3,H2SO4 
 
Површинска маса штепаног улошка којим је постављена блуза и полукомбинезон 
-постава:50-60 гр/м2 
-блокада: 10-20 гр/м2 
-кофлин:150-170 гр/м 
-постава: 50-70 гр/м2 
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Обавезно доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености,извештај о испитивању 
тканине од које се израђује одело, технички лист производа којим се доказује испуњеност 
тражених техничких карактеристика упутство за употребу и одржавање.За 
рефлектујуће траке доставити Сертификат о тестирању од произвођача. 
 
2.Полукомбинезон,тегет боје      
 
Панталоне  са пластроном на предњој страни, и повишеним струком и трегерима на 
задњој страни. У трегере  у задњем делу убачена еластична трака, а са пластроном 
спојене пластичним копчама. 
На  пластрону панталона  мора бити нашивен  џеп. Џеп са хоризонталним прорезом који 
се затвара пластичним спиралним рајсфершлусом. 
У задњем делу појаса панталона убачена  еластична трака. 
Са леве стране панталона, на боку  копчање  са три пластична дугмета или сл.  
Шлиц панталона  са преклопом и скривеним копчањем са три пластична дугмета или сл.  
На предњем делу панталона, испод појаса, обавезно нашивена  два џепа са косим 
отворима. 
Испод тих џепова, на обе ногавице, преко бочних шавова обавезно нашивени џепови 
покривени патнама које се затварају са две чичак траке. 
На задњем делу панталона, испод појаса, са десне стране, нашивен  један џеп. 
У пределу колена, на обе ногавице нашивено  ојачање. 
На обе ногавице испод колена, по целом обиму су нашивене рефлектујуће траке сиве боје 
ширине мин. 5цм. Рефлектујуће  траке морају бити израђене у складу са ЕН ИСО 20471. 
 
Материјал од којег мора бити израђен полукомбинезон: 
-Површинска маса:230-250 гр/м2 
-Прекидна сила основе:мин 130 даН 
-Прекидна сила потке: мин 60 даН 
-Густина тканине-број жица основе:мин 45 ж/цм 
-Густина тканине-број жица потке: мин 20 ж/цм 
-Отпорност на квашење: оцена 5 (100) 
-Сировински састав:35% памук +- 5%, 65 % полиестар +-5% 
-Промена мера при прању на 60°C: по дужини макс 3%, по ширини  макс 3% 
-Постојаност обојења:на(оцена) 
 -прање на 60 : мин 4 
 -зној алкални: мин 4 
 -зној кисели: мин 4 
 -отирање суво:мин 4 
 -отирање мокро:мин 3 
 -пеглање на 110°C:мин 4 
 -хемијско чишћење:мин 4 
-Отпорност  према дејству уља: оцена 100 
-Отпоран материјал према дејству  киселина: HCl,HNO3,H2SO4 
 
 
Обавезно доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености,извештај о испитивању 
тканине од које се израђује одело, технички лист производа којим се доказује испуњеност 
тражених техничких карактеристика, упутство за употребу и одржавање. За 
рефлектујуће траке доставити Сертификат о тестирању од произвођача. 
 
 
 
3.Комплет женски (радна блуза и панталоне), бордо боје            
 
-Сировински састав 70 % полиестер +-3, 30 % памук +-3                                                                                                                    
-Површинска маса 180-200г/м²        
-Промена мера при прању на 40 °C: максимално 2% по ширини и дужини 
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Радна блуза: 
Без рукава, округли изрез, навлачи се преко главе, отворени бочни шавови,блуза са леве и 
десне стране мора да поседује траке за везивање. 
 По један џеп обострано спреада у висини струка, један нашивен џеп у висини груди са 
леве стране 
 
Радне панталоне:  
класичан модел, равног кроја, у појасу ластиш са учкуром, по један нашивен џеп 
обострано спреда у висини бокова. 
 
Обавезно доставити уз понуду: Извештај о испитивању тканине од које се израђује 
комплет издат од акредитоване установе са територије Србије, технички лист 
производа, којим се доказује испуњеност тражених  техничких карактеристика, 
упутство за употребу  и одржавање. 
 
4.Комбинезон хемијски     
 
Израђен у складу са стандардима: SRPS EN 1073-2 класа 2, SRPS EN  13034 тип 6, SRPS 
EN 14126 тип 5-Б, тип 6-Б, SRPS EN ISO 13982-1 тип 5,  SRPS EN 1149-5  
Заштитни комбинезон са капуљачом са еластичним тракама на зглобовима, чланцима И 
око лица. Шавови  прошивени споља.Копчање помоћу рајсфершлуса који је заштићен 
преклопном лајсном.Еластични струк. 
 
Обавезно доставити уз понуду:Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа 
којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу И 
одржавање 
 
5.Мајица кратак рукав ‘’о’’ изрез, тегет боје     
 
Површинска маса:150-160 гр/м2 
Сировински састав: 100 % памук 
Скупљање мера прању на 40 °C: 
-по дужини макс 2% 
-по ширини макс 2% 
 
Обавезно доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат од акредитоване 
установе са територије Србије, упутство за одржавање. 
 
6.Зимска јакна         
 
Јакна се састоји из три дела, и сваки од њих може бити одвојени одевни производ: јакна, 
подјакна и прслук. 
Јакна је израђена од “рипстоп” тканина  тегет и плаве боје. 
Равног је кроја, дужине испод бокова са подигнутом  крагном која се, у задњем делу 
затвара са три чичак траке. У крагну је убачена  капуљача са поставом. У поруб 
капуљаче је убачен еластични гајтан, а на крајевима гајтана се налазе пластични 
стопери.  
Јакна се затвара пластичним ливеним  рајсфершлусом по целој дужини, до врха крагне. 
Преко рајсфершлуса је нашивена преклопна лајсна која је  за лице јакне  причвршћена са 
шест металних дрикера. Испод преклопне лајсне, са леве стране прсног дела јакне, 
налази се мањи џеп који се вертикално затвара пластичним ливеним рајсфершлусом.  
Јакна је у горњем прсном и леђном делу  сечена и у шав је  убачен  рефлектујући паспул  
сиве боје. На прсном делу јакне, испод паспула, са обе стране су нашивени џепови са 
фалтама, доле и бочно. Џеп са леве стране прсног дела јакне  покривен је патном која се 
затвара чичак траком, по целој ширини џепа. Џеп са десне стране прсног дела јакне  
покривен је са две мање патне које се затварају чичак тракама, одвојено.  
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У доњем делу јакне, са обе стране, нашивени су џепови са фалтама, доле и бочно, и на 
средини џепова. Џепови су покривени патнама које се затварају чичак тракама, по целој 
ширини џепова. У бочне фалте џепова, према спољашњој ивици јакне, убачени су додатни 
џепови који се затварају пластичним спиралним рајсфершлусима.  
Рукави јакне се скидају,  а за јакну су причвршћени пластичним спиралним 
рајсфершлусима. 
У нивоу шава горњег прсног и леђног дела јакне, налазе се и шавови на рукава  у које је  
убачен  рефлектујући паспул сиве боје, целом дужином рукава, до манжетне. На горњем 
делу левог рукава  нашивен је џеп  са вертикалним прорезом, који се затвара пластичним 
спиралним рајсфершлусом.  На тај џеп је додатно нашивен мањи џеп који је вертикално 
проштепан.   
Рукави јакне се завршавају  манжетном на коју је нашивена чичак трака и лајсна са чичак 
траком, за регулисање обима око руке.  
Јакна је постављена и пуњена синтетичким пунилом - кофлин. На левој страни прсног 
дела поставе усечен је џеп који се затвара пластичним спиралним рајсфершлусом. На 
десној страни прсног дела поставе нашивен је кеса џеп за мобилни телефон, са патном 
која се затвара чичак траком.  
У пределу струка, са унутрашње стране јакне нашивен је тунел кроз који је провучен 
еластични гајтан са пластичним стоперима на крајевима.  
У поруб јакне је убачен еластични гајтан који бочно, кроз ринглице, излази из поруба и 
пролази кроз пластичне стопере.  
Основна тканина јакне је тегет боје, а унутрашња страна преклопне лајсне и крагне, 
рамени део и горњи део рукава, и фалте џепова у плаве боје. 
 
Јакна има подјакну, израђену од полар плетенине у тегет и плавој боји.  
Подјакна има подигнуту крагну, а целом дужином, до врха крагне, затвара се пластичним 
спиралним рајсфершлусом.  Подјакна је у горњем прсном делу , леђном делу и целом 
дужином рукава сечена, и  у шав је убачен рефлектујући  паспул сиве боје. Подјакна је 
пластичним ливеним рајсфершлусима  фиксирана за јакну.  У бочним шавовима доњег 
дела пођакне отворени су џепови. 
Рукави подјакне су класични, углављени, са  порубом у који је убачена шира еластична 
трака.  
У поруб подјакне  убачен је еластични гајтан који бочно, кроз ринглице излази из поруба и 
пролази кроз пластичне стопере. 
Горњи део подјакне је плаве боје, а доњи део и крагна тегет боје.   
 
Тканина тегет боје: 
Површинска маса: 130 гр/м2+- 5% 
Сировински састав:100 % полиестар са полиуретанском превлаком 
Отпорност на продор воде-испитивање хидростатичким притиском: мин 0,2 бар 
Промена мера при прању на 30°C: максимално 2% по ширини и дужини. 
Постојаност обојења:  (оцене): 
Прање на 30 °C:мин 4 
Отирање суво: по основи/потци: мин 4 
Отирање мокро: по основи/потци: мин 4 
 
Тканина ројал плаве боје: 
Површинска маса: 120 гр/м2+- 5% 
Сировински састав:100 % полиестар са полиуретанском превлаком 
Отпорност на продор воде-испитивање хидростатичким притиском: мин 0,2 бар 
Промена мера при прању на 30°C: максимално 2% по ширини и дужини. 
Постојаност обојења:  (оцене): 
Прање на 30 °C:мин 4 
Отирање суво: по основи/потци: мин 4 
Отирање мокро: по основи/потци: мин 4 
Уложак који је фиксиран за јакну: 
Површинска маса:  
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-постава: 60 гр/м2 +-5 % 
-кофлин 85 гр/м2 +- 5% 
Сировински састав: 
-постава: 100% полиестар 
-кофлин: 100 % полиестар 
 
Подјакна- полар плетенина, тегет боје: 
Површинска маса:290 гр/м2 +- 5% 
Сировински састав: 100 % полиестар 
Постојаност обојења: (оцене) 
Прање на 30 °C:мин 4 
Отирање суво: по основи/потци: мин 4 
Отирање мокро: по основи/потци: мин 4 
Зној алкални: мин 4 
Зној кисели: мин 4 
 
Подјакна- полар плетенина, ројал плаве боје: 
Површинска маса:280 гр/м2 +- 5% 
Сировински састав: 100 % полиестар 
Промена мера при прању на 30 °C:максимално 2% по ширини и дужини 
Постојаност обојења: (оцене) 
Прање на 30 °C:мин 4 
Отирање суво: по основи/потци: мин 4 
Отирање мокро: по основи/потци: мин 4 
Зној алкални: мин 4 
Зној кисели: мин 4 
 
 
Обавезно доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености,извештај о испитивању 
тканине од које се израђује јакна, технички лист производа којим се докзаује испуњеност 
тражених техничких карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 
 
 
7.Прслук ХТЗ, тегет боје         
         
Прслук   равног кроја, дужине преко бокова, обавезно са подигнутом “руском”  крагном.  
Затварање -  пластичним спиралним  рајсфершлусом по целој дужини, до врха крагне.  
Испод крагне , преко рајсфершлуса, нашивена преклопна лајсна, која је за лице прслука 
причвршћена са мин. три ,  равномерно распоређене, чичак траке.  
На прсном делу прслука нашивени  џепови покривени патнама које се затварају са по мин. 
две чичак траке.  
У пределу бокова обавезно косо усечени џепови са нашивеним џеп лајснама. 
Леђни део прслука  продужен. 
Изнад и испод џепова на прсном делу прслука, и у истој висини на леђном делу, нашивене 
су две рефлектујуће траке сиве боје, ширине мин. 5цм. 
Рефлектујуће траке морају бити израђене у складу са стандардом ЕН ИСО 20471. 
Прслук  постављен штепаном поставом (постава + блокада + кофлин)  
 
 
Материјал од којег се израђује прслук: 
-Површинска маса:230-250 гр/м2 
-Сировински састав:35% памук +- 5%, 65 % полиестар +-5% 
  
Материјал штепане поставе: 
- постава:50-60 гр/м2 
-блокада:10-20 гр/м2 
-кофлин:160-190гр/м2 
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Обавезно доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености,извештај о испитивању 
издат од акредитоване установе са територије Србије , упутство за употребу и 
одржавање. 
 
 
 
8.ПВЦ чизме, црне боје     
 
Израђене  складу са стандардом SRPS  EN ISO 20345 S5 SRA                                     
Чизме типа Д- до колена 
Чизме служе за заштиту ногу од пробијања ђона, за заштиту прстију од удара и 
сабијања. 
Чизме су антистатик, уљно и киселоотпорне и штите ноге до колена  
На предњем делу, чланцима и петном делу, чизме су ребрастог рељефа што даје додатну 
чврстоћу чизмама. 
Лице-гума 
Постава- текстилна 100% полиамид, неодвојива од лица 
Табаница-метална, отпорна на пробијање 
У предњем делу чизме су ојачане заштитном металном капном отпорном према удару 
мин. 200Ј и сабијању изнад 15кН 
Ђон је са крампонима, који спречава задржавање блата и прљавштине на ђону. 
Ђон је отпоран на клизање:/коефицијент трења/: 
На керамичком поду са раствором детерџента: 
- клизање предњег дела ка напред: ≥ 0,32 
- клизање пете ка напред:  ≥ 0,28 
 
Обавезно доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, извештај о испитивању издат 
од акредитоване установе са територије Србије, упутство за употребу и одржавање. 
 
 
 
 
9.Дубоке заштитне ципеле      
 
Израђене у складу са стандардом: SRPS EN ISO 20345 S3 SRC    
Лице природна говеђа,пуне влакнасте структуре,бокс глат, хидрофобиран са 
флуоросцентним тракама између саре и шнирлајсне. 
Дебљина коже: од 1,8- 2,0 мм 
Постава: синтетичка трослојна, пропушта ваздух,отпорна на абразију,антибактеријска. 
Петни део:луб од термопластичног материјала и флуоросцентном траком у петном 
делу за бољу видљивост. 
Језик: затворене жаба форме од вештачке са лепезом од вештачке коже  и природном 
кожом на врху језика и уграђеним сунђером постављен 
Уложна табаница: одстрањива од нетканог текстила 
Крагна  је од вештачке  коже са уграђеним сунђером и флуоросцентном траком у петном 
делу за бољу видљивост. 
Заштита прстију: неметална композитна капна 
Отпорност према удару до 200Ј 
Отпорност према сабијању  изнад 15 кН 
Уложак против пробијања: неметални 
Отпорност према пробијању: изнад 1100 Н 
Ђон  ТПУ полиуретан100% двослојни са крампонима, профилисан, директно убризган са 
горњм делом обуће, антистсатик, са ублаживачем удара у пети-тзв. шок апсорбер и 
повишеним предњим делом за заштиту од механичких оштећења. 
Отпорност целе обуће према води: мин 60 минута 
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Везивање: помоћу 6 пара рингли и пертле. 
Начин израде:бризгана обућа. 
 
Обавезно доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености,извештај о испитивању издат 
од акреитоване установе са територије србије,  технички лист производа којим се 
доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 
 
 
10.Плитке заштине ципеле       
Израђене у складу са  стандардом: SRPS EN ISO 20345 S3 SRC   
Лице природна говеђа, бокс кожа, глат, хидрофобирана, црне боје осим предњег дела 
ципеле који је урађен од   синтетичке коже   
Дебљина коже: од 1,8мм – 2,0 мм.  
Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса . 
Језик: од вештачке коже постављен,  са уметнутим сунђером затворене жаба форме. 
Постава: текстилна,100% полиестер са упијајућим својствима, отпорна на абразију, 
бактерије. 
Отпорност на хабање: суво мин. 25 600, мокро мин. 12 800. 
Kрагна је од природне коже, осим малог завршетка у петном делу где је уметнута 
вештачка кожа. 
Уложна табаница је одстрањива са упијајућим својствима. 
Сировински састав: 
Газећи слој: 
I слој: 100% полиестер 
II слој: 100% сунђер-полиуретан 
III слој: 100% полиестер. 
Основа у петном делу: 100% полипропилен. 
У предњем делу ципеле су ојачене заштитном капом од композитног материјала 
отпорним према удару и притиску мин. 200Ј. Отпорност према сабијању изнад 15кН. 
Уложак против пробијања: неметални. 
Отпорност према пробијању  изнад 1100 Н. 
Ђон  двокомпонентни ПУ 100% са крампонима, профилисан, директно убризган са горњм 
делом обуће, антистсатик, са ублаживачем удара у пети-тзв. шок апсорбер и повишеним 
предњим и петним делом за заштиту од механичких оштећења. 
Отпорност на клизање(коефицијент трења): 
 Отпорност на проклизавање на керамичком поду: 
 -клизање пете ка напред ≥ 0,28 
 -клизање предњег дела ка напред ≥ 0,32 
Отпорност на проклизавање на челичном поду са глицерином:  
-клизање пете ка напред: ≥ 0,13  
-клизање предњег дела ка напред ≥ 0,18 
Везивање: помоћу 5 пари отвора и пертли. 
Начин израде: бризгана обућа. 
 
Обавезно доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености,извештај о испитивању издат 
од акреитоване установе са територије србије,  технички лист производа којим се 
доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 
 
 
11.Кломпе,женске, беле боје      
 
Израђене у складу са стандардом  SRPS EN ISO 20347 
Лице:природна кожа-говеђи шпалт,беле боје 
Постава:текстилна,100% полиестер која пропушта ваздух, отпорна на абразију 
Крагна:вештачка кожа. 
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Ђон: полиретански-бела боја, термички спојен са горњиштем. 
Ђон: отпоран на течна горива, и разблажене  киселине. 
 
Обавезно доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, извештај о испитивању издат 
од акредитоване установе са територије србије, технички лист производа којим се 
доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 
 
 
 
12.Заштитне кожне рукавице     
 
Израђене у складу са стандардом SRPS EN  388: ниво заштите  мин 3233х  
Намењене су за заштиту руку од механичких повреда, са појачањем длана, палца и 
кажипрста исцела. Изнутра длана и прстију је текстилна постава ради упијања зноја. 
Рукавица шивена са шавовима изведеним изнутра, осим шавова на појачањима манжетни 
и еластичној траци. Густина штепа 3/1. Лице рукавице израђено од говеђе коже, дебљине 
1,2-1,5 мм, дебљина длана и палца са појачањем 2,2-2,4 мм. 
 
Обавезно доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености,технички лист производа којим 
се доказује испуњеност тражених техничких карактеристика, упутство за употребу и 
одржавање. 
 
 
 
13.Рукавице варилачке       
 
Израђене у складу са стандардом SRPS EN 12477, тип А, SRPS EN  388 ниво заштите 
мин 3133х 
Рукавица израђена од природне коже-говеђи цепаник, велур дебљине 1,1-1,3 мм, дужине 
350-360 мм 
Постава: неткани синтетички текстилни материјал 
Постава манжетне: памучно синтетичка тканина 
Рукавица шивена, шавови изведени изнутра, изузев шава на порубу рукавице. 
Заштита шавова изведена ушивањем кедера. 
 
Обавезно доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа 
којим се доказује испуњеност тражених техничких карактеристика, упутство за 
употребу и одржавање. 
 
14.Рукавице нитрилне, једнократне      
    
Нитрилне рукавице без пудера, за једнократну употребу.Паковање 1/100. 
Обавезно доставити уз понуду: декларацију о усаглашености, упутство за употребу и 
одржавање. 
 
 
15.Хемијске рукавице      
Рукавице израђене у складу са стандардима 
SRPS EN  388 ниво заштите мин  4343Д  SRPS EN ISO 374-5,SRPS EN ISO 374-1 тип Б 
ЈKЛ 
SRPS EN 407 ниво заштите мин x1xxxx 
Нитрилне хемијски отпорне рукавице са високовидљивом поставом против просецања. 
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У случају просецања, одмах ће бити видљиво да рукавице треба заменити. Храпава 
површина  на длану и прстима омогућава кориснику  одлично руковање са  влажним и 
науљеним предметима. Дужина 35 цм. 
Рукавице су отпорне на краткотрајни контакт са топлотом до 100 C . 
 
Обавезно доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа 
којим се доказује испуњеност тражених техничких карактеристика, упутство за 
употребу и одржавање. 
 
16.Заштитне наочаре, бистре, антимаглин     
 
Израђене у складу са стандардом SRPS EN 166 
Наочаре израђене од ПВЦ-а.Стакла од поликарбоната.  
Еластична гумена трака за око главе прекривена полиестером.Оптичка класа 1. 
Стакла и рам наочара пружају заштиту од честица велике брзине, а  средње енергије 120 
м/с. 
 
Обавезно доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености ,технички лист производа 
којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу И 
одржавање. 
 
17.Филтер са предфилтером и држачем предфилтера              
 
Филтер: 
Израђен у складу са стандардом  SRPS EN  14387 
Комбиновани филтер ниво заштите АБЕ1 
 
Обавезно доставити уз понуду Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, упутство за употребу и 
одржавање. 
 
Предфилтер: 
Израђен у складу са стандардом  SRPS EN 143 
Предфилтер нивоа заштите П3 
 
Обавезно доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености , упутство за употребу и 
одржавање. 
 
 
18.Полумаска        
 
Полумаска је израђена у складу са стандардом SRPS EN 140 
Заштитна полумаска израђена од лаганог термопластичног еластомера, са два 
заменљива филтера са бајонет качењем. 
Маска користи два филтера што омогућава низак отпор при дисању, и побољшава видно 
поље. 
Маска се на лице корисника качи помоћу трака, са горње и доње стране главе при чему се 
доње траке каче помоћу копчи. 
 
Обавезно доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа 
којим се доказује испуњеност тражених карактеристика,упутство за употребу и 
одржавање. 
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19.Склопива једнократна маска без вентила, за честице    
   
Израђена у складу са стандардом SRPS EN  149, ниво заштите ФФП2 
Маска израђена од полипропилена. Рељефасти набори у облику слова В омогућавају да се 
маска шири и опушта и  на тај начин олакшава причање и дисање. 
Штипаљка за нос од алуминијума је подесива и омогућава добро приањање и безбедно 
држање маске. 
 
Обавезно доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, упутство за употребу и 
одржавање 
 
 20.Антифони       
        
Израђени у складу са   стандардом SRPS EN  352-1 
Антифони предвиђени за рад у окружењима са повишеном буком.Има велике пенасте АБС 
наушнице и подесиву траку преко главе за ношење са заштитним шлемом,  
СНР= 27 дБ 
 
Обавезно доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа 
којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и 
одржавање. 
 
 
 
21.Одело кишно, тегет боје                      
Израђено у складу са стандардом SRPS EN ISO 13688 и SRPS EN 343 
Кишно одело је дводелно и састоји се од јакне и панталона. 
Јакна је равног кроја, дужине испод бокова и затвара се пластичним ливеним 
рајсфершлусом. У висини испод струка, целом ширином оба предња дела јакне, отворени 
су џепови који су покривени патнама. Рукави су ранглан. У доњем делу  рукава су дрикери 
који служе са регулисање обима рукава изнад шаке. Крагна јакне је подигнута, и у њеном 
задњем делу, који се затвара рајсфершлусом, уметнуна је капуљача. Кроз поруб капуљаче 
је провучен плетени гајтан, на чијим крајевима се налазепластични стопери. Леђни део 
јакне је сечен и има два отвора за  вентилацију према рукавима.  
Панталоне су равног кроја и у  појасу имају ластиш за затезање. Испод појаса су, са обе 
стране, отворени коси џепови прекривени преклопним лајснама. У доњем делу ногавица су 
дрикери који служе за регулисање обима ногавица. Преко шавова кишног одела су 
залепљене траке за заштиту од проласка воде. 
Површинска маса: 190-210 гр/м2 
Сировински састав: 100 % полиестер са ПВЦ превлаком. 
 
Обавезно доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, извештај о испитивању и 
контролисању издати од акредитоване установе са територије Србије,упутство за 
употребу и одржавање. 
 
22.Прслук за спасавање      
 
Израђен у складу са стандардима: 
SRPS EN ISO 12402-4 
SRPS EN ISO 12402-7 
SRPS EN ISO 12402-8 
SRPS EN ISO 12402-9 
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Направљен  од пенастог материјала, може да поднесе пробијања. 
 
Обавезно доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, упутство за употребу и 
одржавање 
 
 
23.Опасач за висинске радове      
 
Израђен у складу са стандардима SRPS EN 358, SRPS EN 361 
Опасач за цело тело за рад на висини опремљен је фронталном и дорзалном тачком за 
причвршћивање и појасом за радно позиционирање са две бочне копче. 
Сви каишеви на опасачу се подешавају помоћу металних копчи. 
Статичка снага фронталне и дорзалне тачке у смеру на горе износи 15кН а у смеру на 
доле 10кН. 
Опасач  мора да поседује аутоматске копче ради брже и сигурније монтаже. 
 
Обавезно доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа 
којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и 
одржавање. 
Понуђач мора да има овлашћено лице које ће вршити обуку и  преглед противпадне 
опреме .Уз понуду доставити сертификат овлашћеног лица . 
 
 
 24.Основно пуњење за ормарић за прву помоћ 
1. стерилна компреса од газе – појединачно паковање 10x10 (5 ком) 
 2. стерилна газа по ¼ м – појединачно паковање 80x25 цм (5 ком) 
 3. стерилна газа по ½ м – појединачно паковање 80x50 цм (5 ком) 
 4. стерилна газа 1 м – појединачно паковање 80x100 цм (5 ком) 
 5. калико завој 10 цм x 5 м (5 ком) 
 6. калико завој 8 цм x 5 м (5 ком) 
 7. лепљиви фластер на котуру 2,5 цм x 5 м (2 ком) 
 8. лепљиви фластер са јастучићем (1 кутија) 
 9. троугла марама величине 100 x 100 x 140 цм (5 ком) 
10. игла сигурница (5 ком) 
11. маказе са заобљеним врхом (1 ком) 
12. рукавице за једнократну употребу, пар (5 ком) 
13. памучна вата , 100 г (2 ком) 
14. нејодно антисептичко средство за кожу, 100 мл (1 ком)  
15. спецификација садржаја (1 ком) 
 
Обавезно доставити уз понуду: Технички лист производа. 
 
25.Заштитни шлем  са вентилацијом и точкићем, плаве боје                       
Израђен у складу са стандардом SRPS EN 397 
Шлем са вентилацијом.Подеђавање обима помоћу точкића. Шлем  произведен од ХДПЕ-а, 
полиетеилена високе густине, због чега је веома отпоран на ударце. Kаишеви од 
 ХДПЕ-а са штипаљкама и тракама од полиестера. Знојница је од памука. Поседује добру 
вентилацију која омогућава бољи проток ваздуха и  адаптере за качење додатака.Тежина 
шлема до 400 гр. 
 
Обавезно доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа 
којим се доказује испуњеност тражених карактеристика,упутство за употребу и 
одржавање. 
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26.Рукавице за домаћинство                                                                                   
Израђене у складу са стандардима: SRPS EN 388 ниво заштите мин.  2110х , SRPS EN  
374-1 ниво заштите AKLM, SRPS EN  374-4,SRPS EN 374-5 
Рукавице од природног латекса са слојем неопрена , дебљине 0,6мм-0,8 мм,дужине 30 цм, 
веома мекане изнутра, рељефна површина на длану и прстима, имају добра противклизна 
својства и пружају добар осећај при раду, одлично приањају уз руку. 
Обавезно доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа 
којим се доказује испуњеност тражених карактеристика,упутство за употребу и 
одржавање. 
 
 
 
27.Kецеља варилачка               
Израђена  у складу са стандардом SRPS EN ISO 11611 , класа 2  ниво заштите А1+А2 
Kецеља за вариоце израђена од једног комада говеђе коже исцела , дебљине 1,4-1,6  мм 
беж  боје.  
Покрива предњи део тела од врата до испод колена.  
Око врата и појаса фиксира се са по једним каишем који су за тело кецеље нашивени 
ојачаним шавом и копчају се металном шалом. 
 
Обавезно доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа 
којим се доказује испуњеност тражених карактеристика,упутство за употребу и 
одржавање. 
 
28.Нарукави за вариоце, леви и десни          
Израђени у складу са стандардом SRPS EN ISO 11611 , класа 2  ниво заштите А1+А2 
Варилачки нарукави израђени су  од  говеђе коже, шивени кевларским концем, са 
каишевима од говеђе коже за фиксирање око рамена и зглоба шаке помоћу копчи. 
Универзалне су величине.Дебљина коже:1,1 мм-1,3 мм. 
 
Обавезно доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа 
којим се доказује испуњеност тражених карактеристика,упутство за употребу и 
одржавање. 
 
29.Kамашне за вариоце                               
Израђени у складу са стандардом SRPS EN ISO 11611 , класа 2  ниво заштите А1+А2 
Kамашне су израђене из три дела говеђе коже пуне влакнасте структуре,  дебљине 1,2-
1,6 мм. у беж боји.  Делови су спојени са по два реда шава. Kамашне покривају горњи део 
стопала и подколеницу. Kамашна је на врху прстију ојачана са две металне нитне, а 
крајеви шавова са по једном нитном. Kамашне се за ногу  везују са 4 пара каишева са 
металним копчама а за камашну су фиксирани са по две металне нитне. 
 
Обавезно доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа 
којим се доказује испуњеност тражених карактеристика,упутство за употребу и 
одржавање. 
 
 
30.Уже са апсорбером енергије за  рад на висини          
 Уже са апсорбером енергије и интегрисаним карабином 
 
 Уже са апсорбером енергије                                             
Израђен у складу са стандардом  SRPS EN  355 
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Апсорбер енергије  са ужетом од полиестера од ø10,5 мм, дужине до 2 м (укупна дужина 
када се на уже И на апсорбер енергије намонтирају карабини). 
Статичка снага апсорбера  енергије са ужетом износи 15 кН. 
 
Карабин 
Израђен у складу са стандардом SRPS EN  362 
Аутоматски кљунасти  карабин од лаганих легура.Ширина отвора 64 мм, тежина до 500 
гр. 
Израђен од алуминијума.Минимална статичка снага 20кН. 
 
Обавезно доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа 
којим се доказује испуњеност тражених карактеристика,упутство за употребу и 
одржавање. 
Понуђач мора да има овлашћено лице које ће вршити обуку и  преглед противпадне 
опреме .Уз понуду доставити сертификат овлашћеног лица . 
 
 
31.Сигурносни карабин                         
Израђен у складу са стандардом: SRPS EN 362 ниво заштите Kласа Б 
Аутоматски челични карабин са сигурносним завртњем.  
Поцинковани челик (главно тело), алуминијум (навртка за затварање). 
Kарабин је уређај који може да се отвара, а користи се за повезивање компонената све 
опреме за спречавање падова у комплетном систему за спречавање падова. 
Тежина карабина до 200гр, отвор 18мм. Минимална статичка снага 25кН. 
 
 
Обавезно доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа 
којим се доказује испуњеност тражених карактеристика,упутство за употребу и 
одржавање. 
Понуђач мора да има овлашћено лице које ће вршити обуку и  преглед противпадне 
опреме .Уз понуду доставити сертификат овлашћеног лица. 
 
 
32.Kарабин сигурносни                                                                            
Израђен у складу са стандардом: SRPS EN  362 
Аутоматски кљунасти  карабин од лаганих легура.Ширина отвора 64 мм, тежина до 500 
гр. 
Израђен од алуминијума.Минимална статичка снага 20кН. 
 
Обавезно доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа 
којим се доказује испуњеност тражених карактеристика,упутство за употребу и 
одржавање. 
Понуђач мора да има овлашћено лице које ће вршити обуку и  преглед противпадне 
опреме .Уз понуду доставити сертификат овлашћеног лица . 
 
 
33.ПВЦ трака за обележавање, жуто црне боје                                                                       
ПВЦ трака жуто црне боје за обележавање коловозних трака , разврставање бојама, 
заптивање у зградама и за потребе разазнавања. Димензије 7цм x 100м. 
 
 
Обавезно доставити уз понуду: Технички лист производа којим се доказује испуњеност 
тражених карактеристика. 
 



19 | 5 3  

 

34. Одело за руковаоце моторном тестером, зелене боје са наранџастим детаљима                                                                      
Одело се састоји од јакне и панталона са трегерима, зелене боје са наранџастим 
детаљима 
       
 Панталоне су израђене у складу са стандардом: SRPS EN 385-1 ниво заштите 1:20м/с  
 
 Панталоне су су на трегере са еластичном траком , причвршћују се уз помоћ 
пластичног дрикера. На грудима се налази џеп са рајсфершлусом, на задњем делу 
панталоне имају џеп са преклопом на чичак, џеп за склопиви метар И два џепа са 
стране.Причвршћују се са стране уз помоћ рајсфершлуса И дугмади. Унутрашња постава 
проти просецања напред од струка до краја ноге. Панталоне су израђене од: 
Спољни материјал: 50% полиестера ±3, 50% памука ±3. 
Против просецања: 65% полиестера ±3, 35% полипропилена ±3. 
 
Јакна са кратком крагном и филцом изнутра, на левој страни груди налази се џеп са 
рајсфершлусом, на десној страни груди налази се џеп за мобилни телефон са преклопом 
на чичак. Рајсфершлус је са преклопом на дрикер. Има џеп на рукаву. Рукави су са 
еластичним манжетнама, продужени задњи део са вентилацијом позади. 
Јакна је израђена од 55% полиамида ±3 и 45% памука ±3, са поставом од 100%  
полиестера 
 
Обавезно доставити уз понуду: За полукомбинезон: Сертификат о прегледу типа 
издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички 
лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика,упутство за 
употребу и одржавање. 
За јакну: технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених 
карактеристика,упутство за употребу и одржавање. 
 
 
35.Заштитне рукавице за руковаоце моторном тестером                                                          
Израђене у складу са стандардима: SRPS EN  388 ниво заштите мин. 3132  и SRPS EN  
381-7 ниво заштите класа 1(20м/с) дизајн А 
Рукавице су водоодбојне , ојачане гумом која се не клиже на длану обе руке , на горњем 
делу шаке ојачане кожом. Рукавице су израђене од 100% водообојне говеђе коже пуног зрна 
±1,2мм. Јаки шавови од арамида. Еластична манжетна,  са заштитом за артерије. 
 
Обавезно доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа 
којим се доказује испуњеност тражених карактеристика,упутство за употребу и 
одржавање. 
 
36. Шумарски комплет ( шлем + антифони + мрежасти визир )                                   
 Шлем је израђен у складу са стандардом: SRPS EN  397   
Шлем израђен од АБС-а, са УВ стабилизатором. Трака за главу од ЛДПЕ-а, унутрашњи 
уметак од полиестера. Шлем има заобљен облик и смањује могућност закачињања. 
Kратак ширит омогућава боље видно поље, каиш шлема има могућност да се ротира за 
180° ,  што омогућава да се шлем носи обрнуто. Шлем се може користити на 
температурама од  – 30 °C  до +50 °C 
 
 
Антифони израђени у складу са стандардом: SRPS EN  352-3                                         
Антифони израђени од АБС-а , са улошцима И јастучићима од полиетера. Мекани широки 
јастучићи служе да се смањи притисак око ушију И побољша удобност при ношењу. 
Велики простор у унутрашњости наушница  спречава претерано знојење. Ниво буке SNR 
28 dB. 
 
Мрежасти визир израђен у складу са стандардом: SRPS EN  1731                                                
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Мрежасти визир служи за заштиту лица од честица  које се крећу великом брзином са 
ударом слабе енергије (45м/с). Мрежица је од нерђајућег челика 
 
Обавезно доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа 
којим се доказује испуњеност тражених карактеристика,упутство за употребу и 
одржавање. 
 
37.Самостални наглавни носач визира са поликарбонатним визиром и  антифонима      
   
Самостални наглавни носач визира  на који се могу монтирати антифони и визир. 
Подешавање обима  точкићем, чеони вентилациони отвори.  
Визир                                                                                                                                                                    
-израђен по стандарду SRPS EN  166 , SRPS EN 170 
-пресвучен намазом против магљења  
-израђен од поликарбоната 
 
Антифони                                                                                                                                        
- израђени по стандарду SRPS EN  352-3 
-SNR 26 dB 
-Kапице од АБС-а 
-Улошци и јастучићи од полиетера 
-наушнице омогућавају низак притисак приликом ношења у дужем временском периоду 
-велики простор у унутрашњости наушница  спречава претерано знојење 
 
Обавезно доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа 
којим се доказује испуњеност тражених карактеристика,упутство за употребу и 
одржавање. 
 
 
38.Чепићи за уши са  пантљиком     
Израђени у складу са  стандардом SRPS EN  352-2 
Чепићи за уши са пеном од полиуретана. Изузетно мекана пена омогућава слаб притисак 
унутар ушног канала ради боље удобности.SNR 36dB 
 
 
Обавезно доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа 
којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу И 
одржавање. 
 
 
39.Наглавна маска за  завариваче     
 
Израђена у складу са SRPS EN  175 
Наглавна варилачка маска  са знојницом и точкићем за подешавање обима.Дубљи чеони 
део ради веће заштите.Маска користи стакла димнзија 90 мм х  110 мм. 
 
Обавезно доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа 
којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и 
одржавање. 
 
 
40.Стакла за наглавну маску за завариваче -резервна    
- полукарбонатно тамно стакло 
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- оптичка класа 1 
- отпорно на удар, затамњење DIN 10, заштита од прскања, UV и IR заштита 
- димензије: 90 мм x 110 мм 
- стакла морају бити обележена: ознаком произвођача, DIN – нивоом 
- затамњења, оптичком класом 1, CE знаком 
 
Обавезно доставити уз понуду: технички лист производа којим се доказује испуњеност 
тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање 
 
41.Монтерске рукавице за електричаре     
     
Израђене у складу са стандардом: SRPS EN  388 ниво заштите мин.2121 
Рукавице жуте боје од мекане говеђе коже на длану и надланици, са пет прстију , 
еластичном траком на зглобу са унутрашње стране и траком на порубу.Рукавице су без 
поставе . Дебљина рукавице 0,90мм ±0,1 мм 
 
Обавезно доставити уз понуду Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа 
којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и 
одржавање. 
 
42.Рукавице киселоотпорне     
Израђене у складу са SRPS EN  388 ниво заштите минимум 2121 и SRPS EN 374-1 
Заштитне рукавице мочене у ПВЦ, глатке површине. Имају памучну основу и пружају 
заштиту од механичких и хемијских ризика. Дужина рукавица је 33цм-35 цм, а дебљина 1,3 
мм-1,4 мм. Отпорне су на киселине и базе. 
 
Обавезно доставити уз понуду Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа 
којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и 
одржавање. 
 
 
43.Електроизолационе рукавице   
У складу са стандардом SRPS EN  60903, класа 1 
Рукавице петопрстне од природног латекса, отпорне на уља, киселине и озон 
(категорија Р) и ниске температуре (категорија Ц), радни напон:7500 V, максимални 
напон: 10000 V. 
 
Обавезно доставити уз понуду Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа 
којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу И 
одржавање. 
 
44.Заштитна ципела дубока   
Израђене у складу са стандардом SRPS EN ISO  20345 ниво заштите мин. 
 SB Е P WRU HRO FO SRC 
Дубоке црне ципеле израђене од коже,дебљине 1,8-2,00мм  водонепропусне. 
Постава: текстилна, пропушта ваздух, отпорна на абразију. 
Ципела мора бити без металних делова. 
Унутрашњи део ђона И ђон имају  високу електроотпорност. 
Спољашњи ђон отпоран до +300 °C (1-минутни контакт) 
Заштита прстију: неметална заштита отпорна на ударе до 200 Ј и отпорна на 
компресију до 1500 кг. 
Отпорност на струјни удар целе обуће: 2000 МΩ 
Напон 18000 В: >0,3 Ма 
Ђон: Полиуретан-нитрилна гума, отпотран на абразију 
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Обавезно доставити уз понуду Сертификат о прегледу типа издат од именованог 
тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа 
којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и 
одржавање. 

 
 
Заштитна одећа треба да буде израђена од текстилних материјала дефинисаних техничких 
карактеристика. Означавање заштитне одеће мора бити у складу са захтевима из стандарда 
SRPS EN ISO 13688 
 
Сви понуђени артикли морају бити са Логом фирме ПД Георад .доо., Дрмно - 
www.georad.rs 
 
Рекламација: У случају неодговарајуће испоруке у смислу квалитета, количине и рока 
испоруке, наручилац ће извршити рекламацију. У том случају, добављач мора приступити 
отклањању недостатака одмах, а најкасније у року од 2 (два) дана од дана рекламације, и 
испоручити наручиоцу недостајаћу количину добара траженог квалитета. Трошкови враћања 
рекламиране робе иду на терет добављача.  
У случају да добављач не поступи по позиву за рекламацију наручилац ће  умањити фактуру 
за износ неиспоручене робе. 
Гарантни период: Понуђачи су у обавези да за добра која су предмет набавке понуде 
гаранцију (гарантни период минимум 12 месеци). Гарантни период ће се рачунати од 
момента испоруке. 
У периоду гарантног рока добављач је обавезан да у најкраћем могућем примереном року 
отклања све утврђене недостатке на предметним добрима. У случају да добављач није у 
могућности да отклони недостатке на предметним добрима, обавезан је да испоручи нова 
добра. У том случају гарантни рок почиње да тече изнова. 
 
Рок испоруке: Испорука ће се вршити сукцесивно у сладу са захтевом наручиоца. Испорука 
се врши у року од максимално 15 (петнаест) дана од дана од наруџбенице наручиоца. 
 
Место испоруке: франко магацин ПД „ГЕОРАД“ д.о.о. Дрмно, Цара Лазара бб 
 
 
НАПОМЕНА: Добављач  је у обавези да благовремено обавести наручиоца о 
приспећу сваке испоруке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.georad.rs/
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ  
 

Обавезно: 

 

 
1. Финансијски капацитет: 

 

 Понуђач је обавезан да уз понуду достави доказ да нема евидентиран ниједан дан 

неликвидности у периоду од 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда 

на Интернет страници: www.georad.rs. 

Доказ: Потписана изјава на меморандуму понуђача са адресом сајта на коме се може 

извршити провера 
 
 
1. Технички капацитет: 

 

1. Сви понуђачи су дужни да као саставни део понуде доставе све захтевано и 

наведено као Обавезно доставити уз понуду за сваку ставку посебно  у техничкој 

спецификацији (ОДЕЉАК III)   

 

Доказ: Сви захтевани докази из одељка III  – „Обавезно доставити уз понуду“ , за свако 

добро које се нуди. 

 

2. Понуђачи морају имати сертификован систем управљања квалитетом и то у домену 

послова предметне набавке: 

- Систем менаџмента квалитетом ISO 9001 

- Систем менаџмента заштитом животне средине ISO 14001 

- Систем заштите и безбедности на раду OHSAS 18001  

Доказ:Уз понуду обавезно приложити копије важећих захтеваних ISO сертификата. 

 

3. Уз понуду обавезно доставити узорке свих понуђених добара (1 - 44), који ће, у 
случају да понуђач буде изабран као најповољнији, остати код Наручиоца до истека 
оквирног споразума, као упоредиви узорци понуђених добара. 

 

Доказ: Узорци понуђених добара из спецификације од бр.1 до бр. 44. Узорци који се 
прилажу уз понуду не морају бити амблемирани 

 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 

Испуњеност  услова за учешће у поступку предметне набавке, у складу са Правилником о 
уређивању поступка набавки у ПД Георад доо, понуђач доказује достављањем Изјаве 
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.),  којом под пуном материјалном 
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку  набавке , 
дефинисане овом конкурсном документацијом. 
  

http://www.georad.rs/
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Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 
Доказе за које наручилац посебно захтева одрђену документацију при подношењу 
понуде и то  дефинише у поглављу IV одељак 1, као „ОБАВЕЗНО“ , понуђач обавезно 
доставља уз понуду, као њен саставни део. 
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
  

 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели Оквирног споразума или Уговора  да тражи 
од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави 
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 
са испуњеношћу услова из поступка набавке, која наступи до доношења одлуке и  
закључења Оквирног споразума или Уговора, односно током важења Оквирног споразума 
или Уговора о набавци и да је документује на прописани начин. 
 
Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача за коју се у поступку стручне 
оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке 
 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

Сва документа у понуди морају бити на српском језику. 

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од 

стране овлашћеног судског тумача. 

 
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 је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ПД „ГЕОРАД“ д.о.о., Цара Лазара бб, 12208 Дрмно , са 
назнаком: ,,Понуда за  набавку добара – Лична заштитна средства - ХТЗ опрема“  ,          
Н бр. 114/2020. - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 
стране наручиоца до 26.06.2020. године до 12:00 часова.  
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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.  
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. 
   
Исправка грешке у поднетој понуди 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а 
место начињене грешке дужан је да потпише и овери печатом. 
Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака из Понуде 
уочених приликом стручне оцене понуда, узимајући као релевантну јединичну цену. 
 
3.ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 
Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним 
условима Наручиоца 
 

• Изјава понуђача о испуњавању услова у поступку набавке  
 

• Образац понуде – општи подаци о понуђачу (образац бр. 1) 
 

• Образац о учеснику у заједничкој понуди ( образац бр.2) *опционо 
 

• Обазац понуде (образац бр. 3 ) 
 

• Образац структуре цена са упутством како да се понуди (образац бр. 4) 
 

• Модел оквирног споразума ( потписан и оверен) 
 

• Средства финансијског обезбеђења захтевана у конкурсној документацији 
 

• Образац изјаве о независној понуди (образац 5) 
 

• Образац изјаве понуђача да може понудити и у захтеваном року испоручити 
предмет набавке (образац бр. 6) 
 

• Образац изјаве понуђача да је упознат са одредбама из правилника оуређивању 
поступка набавки у ПД Георад доо (образац бр.7) 

 
• Изјава понуђача о поштовању прописа (образац бр.8) 

 
• Копије свих доказа тражених у поглављу бр . IV , одељак бр. 1  

 
• Узорке свих понуђених артикала 

 
• Остале  обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у 

конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза. 
 
Напомена: 

 

 Сви наведени докази морају бити потписани од стране законског заступника 
 

 Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна у складу са  
Законом о привредним друштвима , Законаом о изменама и допунама Закона о 
привредним друштвима („Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. 
закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018)  
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*Уколико понуђач као саставни део понуде не достави захтевану документацију и 
доказе понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 

 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:ПД „Георад“д.о.о., Цара 
Лазара бб, 12 208 Дрмно,  са назнаком: 
„Измена понуде за набавку бр. ______/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за набавку бр. ______/2020  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за  набавку бр. ______/2020  - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за набавку бр. ______/2020  - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до 

назначеног датума и часа. Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду. 

 
 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Сви понуђачи из групе , услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих 
разлога није одредио другачије. 
Сасатавни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење предметне набавке, а који садржи податке: 
 

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

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу Оквирног споразума. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
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Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка набавке и Оквирног 
споразума о  набавци одговара задруга и задругари у складу са законским прописима. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка набавке и 
Оквирног споразума о набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

8. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 

 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Рок плаћања је до 45 дана од службеног пријема исправне фактуре. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара 
 
Рок испоруке: Испорука ће се вршити сукцесивно у сладу са захтевом наручиоца,  
року од максимално 15 (петнаест) дана од дана од пријема наруџбенице наручиоца. 
Место и време испоруке: франко Магацин ПД „ГЕОРАД“ ДОО, Цара Лазара бб, 12208 
Дрмно , радним данима у периоду од 08:00-14:00 часова 
 
НАПОМЕНА: Добављач је у обавези да благовремено обавести наручиоца о приспећу 
сваке испоруке. 

 
9.3. Захтев у погледу гарантног рока 
 
Понуђачи су у обавези да за добра која су предмет  набавке понуде гаранцију (гарантни 
период минимум 12 месеци). Гарантни период ће се рачунати од момента испоруке. 
У периоду гарантног рока понуђач је обавезан да у најкраћем могућем примереном року 
отклања све утврђене недостатке на предметним добрима. У случају да понуђач није у 
могућности да отклони недостатке на предметним добрима, обавезан је да испоручи нова 
добра. У том случају гарантни рок почиње да тече изнова. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке, с тим да ће се за 
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност (количине су оквирне и 
служе само за рангирање понуда) 
 
У цену су урачунати сви пратећи трошкови. 
 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац задржава право да од 
понуђача , писаним путем,пре закључивања Оквирног споразума, још једном затражи 
појашњење структуре понуђене цене. 
 

11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 
Меница за озбиљност понуде  
 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде Понуђач је дужан да уз понуду 
достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист 
Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности понуде ПДВ-
а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име озбиљности понуде, картон 
депонованих потписа и ОП образац (лице овлашћено за заступање понуђача). Меница мора 
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора 
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора 
бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом 
од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ. Уз меницу мора бити достављена копија 
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму, и ОП образац (лице овлашћено за заступање понуђача). 
Меница за озбиљност понуде мора да важи 30 дана од дана отварања понуда, тј. до истека 
важења понуде. Наручилац ће уновчити меницу за озбиљност понуде ако понуђач, повуче, 
опозове или измени своју понуду након истека рока за подношење понуда и ако не потпише 
Оквирни споразум када је његова понуда изабрана као најповољнија. Уколико понуђач не 
достави меницу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака 
понуде из чл. 75. Правилника о уређивању поступка набавки у ПД Георад доо Дрмно 
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о 
платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04 и 
62/06, 111/09 и 31/11). 

 
 
 
 
 

Меница за добро извршење посла  
 

Понуђач којем буде додељен Оквирни споразум, дужан је да приликом потписивања 
Оквирног споразума, на име средства финансијског обезбеђења Оквирног споразума, 
достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист 
Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности Оквирног 
споразума без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења 
посла, картон депонованих потписа и ОП образац (лице овлашћено за заступање понуђача). 
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, 
а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 10% од вредности Оквирног споразума без ПДВ-а. Уз меницу 
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издатог од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму,и ОП образац (лице 
овлашћено за заступање понуђача). Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 
(тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о 
платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04 и 
62/06, 111/09 и 31/11). Уколико изабрани понуђач не достави тражено средство обезбеђења, 
Оквирни споразум неће бити закључен, а наручилац задржава право да активира средство 
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. 
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     Меница за отклањање недостатака у гарантном року 
 
 Понуђач се обавезује да ће у тренутку прве испоруке предмета набавке предати 
сопствену бланко меницу,која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије.Меница мора бити оверена печатом потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање,а уз исту мора бити достављено менично 
писмо-овлашћење,са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без 
ПДВ-а,и клаузулама:безусловна и платива на први позив.Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.Рок важења меница мора бити дужи 5 дана 
од гарантног рока .Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не изврши 
уклањање недостатака у гарантном року. 
 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ 

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

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену 
позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак набавке. 
Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или 
касније. 
Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не 
садржи ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, ако и пословне 
податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. 
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим 
словима имају исписану реч „ПОВЕРЉИВО“. 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведен начин. 
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, 
наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако 
што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, 
време и потписати се. 
Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће 
третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. 
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за 
примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: ПД Георад 
доо , Цара Лазара бб, 12208 Дрмно,а што се тиче електронске поште на e-mail: 
milos.stjepovic@georad.rs , или факсом на број: 012/246-095  сваког радног дана од 10 до 
14 часова тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене 
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока 
за подношење понуде ( чл.66. Правилника)  
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на на 
својој интернет страници.  
Ако комисија измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 
за подношење понуда, дужна је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење 
о продужењу рока за подношење понуда као и да обавести све потенцијалне понуђаче 
којима је упутила позив за подношење понуда и свим заинтересованим лицима која су 
упутила захтеве за додатним информацијама и која су указала на евентуалне недостатке у 
конкурсној документацији.  
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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 набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 66. 
Правилника о ближем уређењу поступка набавки у ПД Георад доо, Дрмно. 
 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
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 
учесника у заједничкој понуди. 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по 
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.  
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.  

 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ  
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“.  

 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, Оквирни споразум ће се доделити 
понуђачу који је понудио краћи рок испоруке. У случају идентичног рока испоруке и понуђене 
цене избор најповољнијег понуђача вршиће се путем жреба. 

 

 
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ТОГ ЗАХТЕВА 
 
Приговор на поступак набавке може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, који има интерес за доделу Оквирног споразума у конкретном поступку набавке и који 
је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама 
Правилника о уређењу поступка набавки у ПД Георад д.о.о Скупштина ПД ''Георад'' д.о.о. 
бира и разрешава Комисију за решавање по приговору понуђача (у даљем тексту: Комисија) 
која је самостална и независна и која обезбеђује заштиту права у поступцима набавки које 
се спроводе по одредбама Правилника о уређењу поступка набавки у ПД Георад д.о.о 
Приговор се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља независној комисији за 
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решавање по приговору понуђача у поступцима набавки (у даљем тексту: Независна 
комисија чл. 80  Правилника о уређењу поступка набавки у ПД Георад д.о.о. Приговор се 
доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на email.адресу наведену у 
конкурсној документацији факсом на број 012/246-095 или препорученом пошиљком са 
повратницом. Приговор се може поднети у току целог поступка набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим уколико Правилником није другачије одређено. О поднетом Приговору 
наручилац обавештава све учеснике у поступку набавке, односно објављује обавештење о 
поднетом Приговору на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана 
пријема захтева. Уколико се Приговором оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, Приговор ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, у редовном 
поступку , односно три дана у поступку набавке мале вредности и рестриктивном поступку 
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл.66 
Правилника о уређењу поступка набавки у ПД Георад д.о.о, указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Приговор којим се оспоравају 
радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока 
из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека 
рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу 
оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок 
за подношење приговора је седам дана од дана објављивања одлуке на Интернет страници 
наручиоца, а пет дана у поступку набавке мале вредности и доношења одлуке о додели 
уговора на основу оквирног споразума. Приговором се не могу оспоравати радње наручиоца 
предузете у поступку набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева 
га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку набавке поново поднет приговор 
од стране истог подносиоца захтева, у том приговору се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац приговора знао или могао знати приликом подношења 
претходног приговора. Приговор не задржава даље активности наручиоца у поступку 
набавке у складу са одредбама члана 83 правилника. 
 
 Приговор мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца приговора и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3) податке о набавци која је предмет приговора, односно о одлуци наручиоца; 
4) повреде овог правилника којима се уређује поступак набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потпис подносиоца 

 
19. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 
Наручилац ће обавештење о закљученом Оквином споразуму о  набавци објавити у року од 
5 (пет) дана од дана закључења. 

Наручилац ће Оквини споразум о набавци доставити понуђачу којем је Оквини споразум  

додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење приговора  за заштиту 

права понуђача. 

 
НАПОМЕНА: Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној 

документацији прецртавањем постојећих навода и уписивањем других навода, јер 

ће у суротном, такве понуде бити одбијене 
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МОДЕЛИ МЕНИЧНИХ ПИСАМА (ОВЛАШЋЕЊА) VI 
 
(Модел меничног писма за озбиљност понуде) 

 
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за oзбиљност понуде – 
 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89  „Сл. 
лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл.лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља), Закона о платном промету ( „Сл. 
лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 43/04, 62/06,111/09, 31/11 и 139/14), 
Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. 
гласник Републике Србије'' бр. 57/04 , 82/04 и 98/13), Одлуке о начину вршења принудне наплате с 
рачуна клијента („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, 
садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 56/11, 
80/15 и 76/16), 

 
______________________________________________________________ 

                                 (Назив понуђача) 
ПИБ:_____________, матични број: _______________________, предаје 1 (једну) регистровану, 
бланко сопствену меницу и даје 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ-ПИСМО 
за корисника бланко-сопствене менице 

 
КОРИСНИК: 
(Поверилац) Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање „Георад“ доо, Цара 
Лазара бб, 12208 Дрмно, да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату, 
на име гаранције за озбиљност понуде по основу Набавке бр 114/2020 „Набавка Личних заштитних 
средстава -Хтз опреме“ _____од _____________ године и то на терет свих рачуна који су отворени 
код банке: 

_________________________________________ 
(назив банке и бр. рачуна понуђача) 

На основу овог овлашћења Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање 
„Георад“ доо, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без 
трошкова“ на износ од ______________________динара,                                   (словима:  
________________________________________динара), што представља 10% од укупне вредности 
понуде без ПДВ – а, а у сврху финансијског обезбеђења за озбиљност понуде бр._________ у 
поступку Набавке бр. 114/2020 „Набавка Личних заштитних средстава - Хтз опреме _____од 
_____________ године  
. 
Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање 
приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за 
наплату. 
Меница је потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом, у складу са картоном 
депонованих потписа. 
Прилог: 
- 1 (једна) регистрована, потписана и оверена бланко сопствена меница: 
- серијски број менице ___________________; 
- захтев за регистрацију менице  
- копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима. 
- ОП образац 
 
Mесто и датум                                                                   
                                                                                                            Понуђач 
 __________________________                                                                                                               
                                                                      М.П. 

 
          _______________________ 

                                    Овлашћено лице 
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(Модел меничног овлашћења за добро извршење посла) 

                                 МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
- за добро извршење посла – 

 
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89  „Сл. 
лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл.лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља), Закона о платном промету ( „Сл. 
лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 43/04, 62/06,111/09, 31/11 и 139/14), 
Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. 
гласник Републике Србије'' бр. 57/04 , 82/04 и 98/13), Одлуке о начину вршења принудне наплате с 
рачуна клијента („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, 
садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 56/11, 
80/15 и 76/16), 

 
______________________________________________________________ 

                                 (Назив понуђача) 
ПИБ:_____________, матични број: _______________________, предаје 1 (једну) регистровану, 
бланко сопствену меницу и даје 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ-ПИСМО 
за корисника бланко-сопствене менице 

КОРИСНИК: 
(Поверилац) Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање „Георад“ доо, Цара 
Лазара бб, 12208 Дрмно, да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату, 
на име гаранције за добро извршење посла по основу Оквирног споразума број _______________од 
_____________ односно ______ од__________. године и то на терет свих рачуна који су отворени код 
банке: 

__________________________________ 
(назив банке и бр. рачуна понуђача) 

На основу овог овлашћења Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање 
„Георад“ доо, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без 
трошкова“ на износ од ______________________динара,                                   (словима:  
________________________________________динара), што представља 10% од уговорене 
вредности без ПДВ – а, а у сврху финансијског обезбеђења за добро извршење посла по основу 
Оквирног споразума број __________________од ___________/ ________ од___________. године. 
 
 Издата бланко сопствена меница серијски број   ________________ може се поднети на наплату 
у року доспећа  утврђеним у Оквирном споразуму бр.____________________од ___________.  
године (заведен код Корисника-Повериоца)  и бр. ________ од  ___________ године (заведен код 
дужника), т.ј.13 (тринаест) месеци од обостраног потписивања Оквирног споразума,  с тим да 
евентуални продужетак рока извршења  има за последицу и продужење рока важења менице и 
меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење. 
 
Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање 
приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за 
наплату. 
Меница је потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом, у складу са картоном 
депонованих потписа. 
Прилог: 
- 1 (једна) регистрована, потписана и оверена бланко сопствена меница: 
серијски број менице ___________________; 
- захтев за регистрацију менице  
- копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима 
- ОП образац 
 
Mесто и датум                                                                   
                                                                                                            Понуђач 
 __________________________                                                                                                               
                                                                      М.П. 

          _______________________ 
                                    Овлашћено лице 
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(Модел меничног писма за отклањање недостатака у гарантном року) 

 

                                      МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за отклањање недостатака у гарантном року – 
 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89  „Сл. 
лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл.лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља), Закона о платном промету ( „Сл. 
лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 43/04, 62/06,111/09, 31/11 и 139/14), 
Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. 
гласник Републике Србије'' бр. 57/04 , 82/04 и 98/13), Одлуке о начину вршења принудне наплате с 
рачуна клијента („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, 
садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 56/11, 
80/15 и 76/16), 

 
______________________________________________________________ 

                                                                      (Назив понуђача) 
ПИБ:_____________, матични број: _______________________, предаје 1 (једну) регистровану, бланко 
сопствену меницу и даје 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ-ПИСМО 
за корисника бланко-сопствене менице 

КОРИСНИК: 
(Поверилац) Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање „Георад“ доо, Цара 
Лазара бб, 12208 Дрмно, да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату, 
на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року по основу Оквирног споразума број 
_______________од _____________ односно _________ од__________. године и то на терет свих 
рачуна који су отворени код банке: 
 

_____________________________________________ 
(назив банке и бр. рачуна понуђача) 

На основу овог овлашћења Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање 
„Георад“ доо, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без 
трошкова“ на износ од _______________________________________динара,                                   
(словима:  ________________________________________динара), што представља 5% од уговорене 
вредности без ПДВ – а, а у сврху финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном 
року по основу Оквирног споразума број __________________од ___________/ ________ 
од___________. године. 
Издата бланко сопствена меница серијски број   ________________ може се поднети на наплату 
у року доспећа  утврђеним у Оквирном споразуму бр.____________________од ___________.  
године (заведен код Корисника-Повериоца)  и бр. ________ од  ___________ године (заведен код 
дужника), т.ј. 5 (пет) дана дуже од гарантног рока датог у понуди бр.________,  с тим да евентуални 
продужетак гарантног рока  има за последицу и продужење рока важења менице и меничног 
овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и гарантни рок. 
Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање 
приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за 
наплату. 
Меница је потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом, у складу са картоном 
депонованих потписа. 
Прилог: 
- 1 (једна) регистрована, потписана и оверена бланко сопствена меница: 
серијски број менице ___________________; 
- захтев за регистрацију менице и  
- копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима. 
- ОП образац 
Mесто и датум                                                                    
                                                                                                                             Понуђач 
 __________________________                                                                                                               
                                                                      М.П. 

                        _______________________ 
 

                                                        Овлашћено лице 
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
 

                                                                                                                  Образац. бр. 1 

 

 

 

 

Понуда бр. .......................... од ..................... године, 

 
ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА - ХТЗ ОПРЕМА  

 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 
 

Адреса понуђача: 
 
 

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 
понуђача  (ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

Електронска адреса понуђача 
е-маил 

 

Телефон:  

Телефакс: 
 
 

Број рачуна понуђача и назив 
банке: 

 
 

Лице овлашћено за потписивање 
Оквирног споразума 

 
 

 
 
ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б)  КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке  о свим 
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђа 
 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
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                                                                                                                  Образац. бр. 2 
 
 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 је  број учесника у заједничкој понуди већи од броја 
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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                                                                                                                    Образац. бр. 3 

 

 

 
Предмет набавке  – 114/2020 
 

  
ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА- ХТЗ ОПРЕМА 

Укупна цена без ПДВ-а   

 
 
................................................динара без ПДВ-а 
 

 
 
 
Рок и начин плаћања 
 

 
Плаћање се врши у року до 45 дана од дана 
пријема исправног рачуна са пратећом 
документацијом на архиву наручиоца. 

 
Важност понуде 
 

 
.........................дана од дана отварања понуда. 
 
(најмање 30 дана од дана отварања понуда) 
 

 
Рок испоруке 

 
_____________ дана од дана пријема захтева за 
испоруком/наруџбенице 
 
(не дужи од __15__ календарских дана од дана 
пријема захтева за испоруком/наруџбенице) 

Место испоруке ПД Георад, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно  

 
 
Датум                                                     M.П.                                           Понуђач 
 
_______________                                                                          ___________________ 
 
     
Напомена: 

 Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 

 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац понуде потписују и печатом оверавају 
сви понуђачи из групе понуђача. 
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Образац. бр. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р.б Назив 

Јед. 

мер

е 

Оквир

на 

Колич

ина 

 

Назив 

произвођача 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9. 

1 

Радно одело зимско 
(блуза и 
полукомбинезон), тегет 
боје 

пар 420 

 

  

  

2 
Полукомбинезон,тегет 
боје  ком 420 

 

  

  

3 
Комплет женски (радна 
блуза и панталоне) бордо 
боје 

ком 40 

 

  

  

4 Комбинезон хемијски ком 150      

5 
Мајица кратак рукав ‘’о’’ 
изрез, тегет боје 

ком 2100 
 

  
  

6 Зимска јакна ком 40      

2.  
Образац структуре понуђене цене са упутством како да се 

попуни   
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7 Прслук ХТЗ, тегет боје    ком 50      

8 Пвц чизме,црне боје пар 150      

9 Дубоке заштитне ципеле пар 420      

10 Плитке заштитне ципеле пар 10      

11 
Кломпе ,женске, беле 
боје 

пар 35 
 

  
  

12 Заштитне кожне рукавице пар 1500      

13 Рукавице варилачке пар 30      

14 
Рукавице нитрилне, 
једнократне, 100/1 пак 300 

 
  

  

15 Хемијске рукавице пар 10      

16 
Заштитне 
наочаре,бистре, 
антимаглин 

ком 250 

 

  

  

17 
Филтер са предфилтером 
и држачем предфилтера 

ком 40 
 

  
  

18 Полумаска ком 5      

19 
Склопива једнократна 
маска без вентила, за 
честице 

ком 100 

 

  

  

20 Антифони  ком 50      

21 Одело кишно, тегет боје                  ком 420      

22 Прслук за спасавање ком 5      

23 
Опасач за висинске 
радове 

ком 10 
 

  
  

24 
Основно пуњење за 
ормарић за прву помоћ 

ком 50 
 

  
  

25 
Заштитни шлем  са 
вентилацијом и точкићем, 
плаве боје  

ком 50 
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26 Рукавице за домаћинство  пар 150      

27 Кецеља варилачка ком 15      

28 
Нарукави за вариоце, 
леви и десни          

пар 15 
 

  
  

29 Камашне за вариоце пар 15      

30 
Уже са апсорбером 
енергије за  рад на 
висини          

ком 10 
 

  
  

31 Сигурносни карабини  ком 20      

32 Kарабин сигурносни                                                                            ком 10      

33 
ПВЦ трака за 
обележавање, жуто црне 
боје 

ком 10 
 

  
  

34 
Одело за руковаоце 
моторном тестером 

ком 2 
 

  
  

35 
Заштитне рукавице за 
руковаоце моторном 
тестером 

пар 2 
 

  
  

36 
Шумаркси комплет 
(шлем,антифон, 
мрежасти визир) 

ком 2 
 

  
  

37 

Самостални наглавни 
носач визира са 
поликарбонатним 
визиром и антифонима 

ком 2 

 

  

  

38 
Чепићи за уши са 
пантљиком 

ком 50 
 

  
  

39 
Наглавна маска за 
завариваче 

ком 
20 

 
  

  

40 
Стакла за наглавну маску 
за завариваче - резервна 

ком 
20 

 
  

  

41 Монтерске рукавице за пар 500      
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електричаре 

42 Рукавице киселоотпорне пар 150      

43 
Електроизолационе 
рукавице  

пар 4 
 

  
  

44 Заштитна ципела дубока пар 4      

                                                                                                                                          

Укупно:  

   

    

 
 

 Количине су дате оквирно и служе за рангирање понуда, све понуде са вредношћу преко процењене сматраће се   
неприхватљивим. Оквирни споразум ће се склопити на процењену вредност набавке  у складу са јединичним ценама из 
понуде 

 
 

     Датум                                                                                           Понуђач                                                
                                                                                                                    

            М. П.  
______________________                                                                       _________________________  

 
 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:  
 

 Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 

- у колону 5 уписати назив произвођача за сваки тражени предмет набавке 
- у колону 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет набавке 
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за тражени сваки предмет набавке и то тако што ће помножити јединичну цену 
без ПДВ-а (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.) 
- у колону 8. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом  у динарима за сваки тражени предмет набавке 

 - у колони 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет набавке и то тако што ће помножити јединичну цену 
са ПДВ-ом (наведену у колони 8.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.). 
- Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова 
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VIII  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА О НАБАВЦИ ХТЗ ОПРЕМЕ 
 

Модел Уговора/Оквирног споразума представља основ за одређивање 
клаузула Уговора/Оквирног споразума који ће бити закључен са 
најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са 
прихваћеном Понудом и у том смислу ће бити накнадно дорађене одређене 
клаузуле којима ће се регулисати тражени услови из позива за подношење 
понуде и Конкурсне документације. Уколико Понуђач наступа са групом 
понуђача у заједничкој понуди, Модел Уговора/Оквирног споразума попуњава и 
потписује овлашћени представник групе понуђача а  у моделу морају бити 
наведени сви чланови из групе понуђача. Овај модел Уговора/Оквирног 
споразума је саставни део конкурсне документације, Понуђач попуњава у 
складу са својом понудом, оверава потписом, чиме потврђује да прихвата 
елементе из модела Уговора/Оквирног споразума 

 

 
 

О К В И Р Н И    С П О Р А З У М     
набавка бр. Н 114/2020 

  
Закључен  између: 
 

1. Привредног друштва за геолошка истраживања и пројектовање 

„Георад“ д.о.о. Дрмно са седиштем у Дрмну, улица Цара Лазара бб, ПИБ: 

103406127, Матични број: 17577719, кога заступа законски заступник директор             

др Миодраг Степановић, (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

 

2.  ____________________________________________________ 
са седиштем у,_____________________________, 
ПИБ:______________________, Матични број: ___________________ ,кога 
заступа__________________________  
(у даљем тексту: Добављач); 

3.  ____________________________________________________ 
са седиштем у,_____________________________, 
ПИБ:______________________, Матични број: ___________________ ,кога 
заступа__________________________  
(у даљем тексту: _______________); 
 

   
За потребе овог споразума Наручилац и Добављач( у даљем тексту 
стране у оквирном споразуму) 
         
     УВОДНЕ НАПОМЕНЕ: 
  
     Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
 

да је Наручилац у складу са Правилником о уређивању поступка 
набавки у ПД Георад д.о.о. бр. 337/2018 од 18.01.2018. године, на основу 
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Мишљења Министарства рударства и енергетике, број 011-00-00150/2017-
02 од 9.11.2017. године и  Мишљења Управе за јавне набавке РС бр. 011-00-
387/17 од 14.12.2017. године  није наручилац у смислу члана 2 Закона о 
јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
и није у обавези да спроводи поступке јавних набавки, и да је  

- спровео редован поступак  набавке „Лична заштитна средстава - ХТЗ 
опрема“ број набавке ________ са циљем закључења оквирног 
споразума са једним понуђачем на период од једне године; 

- да је Наручилац донео Одлуку о додели оквирног споразума број ____ од 
________2020.године, у складу са којом се закључује овај оквирни 
споразум између Наручиоца и Добављача ; 

- да је Добављач _______________ доставио Понуду бр. ________ од 
_________.2020 године, са исказаним јединичним ценама која чини 
саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда), 

- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца. 

- обавеза настаје закључивањем/слањем појединачних наруџбеница 
наруџбеница на основу овог оквирног споразума. 

 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 

        Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање/слање 
појединачних наруџбеница о набавци добара „Лична заштитна средстава - 
ХТЗ опрема“ између Наручиоца и  Добављача у складу са условима и свим 
техничким и другим захтевима Наручиоца из конкурсне документације за 
Набавку бр._____________, Понудом добављача, одредбама овог оквирног 
споразума и стварним потребама Наручиоца. 
 

Члан 2. 
         Спецификација у понуди са списком добара на који се односи овај 
споразум, и јединичним ценама истих, дата је у прилогу овог оквирног 
споразума и чини његов саставни део.  
 
 
ТРАЈАЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 3. 
Стране у оквирном споразуму су сагласне да овај оквирни споразум траје 

до финансијског испуњења вредности оквирног споразума, а најдуже годину 
дана од дана закључења и ступања овог споразума на снагу. 
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ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 4. 
       Вредност оквирног споразума представља процењну вредност 

набавкеизноси ______________________    динара  без обрачунатог ПДВ-а. 
         
         Појединачне наруџбенице за предмете набавке извршаваће се по 
јединичним ценама из прихваћене понуда Добављача. Укупна вредност свих 
издатих наруџбеница не може бити већа од вредности оквирног споразума из 
претходног става. 
        Наручилац може након закључења Оквирног споразума без спровођења 
поступка набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 
Оквирног споразума може повећати максимално до 5% од укупне вредности 
првобитно закљученог Оквирног споразума. 
        Стране оквирног споразума су сагласне да су исказане и понуђене цене 
добара из техничке спецификације фиксне и непроменљиве за цео период 
важења овог оквирног споразума. 

 
 
 
 
 
НАЧИН И УСЛОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 5. 
         Након закључења и ступања на снагу оквирног споразума, стране 
оквирног споразума су сагласне да ће Добављач добра из предмета овог 
оквирног споразума испоручивати сукцесивно, одн. када настане потреба 
Наручиоца за  добрима која су предмет оквирног споразума. Наручилац ће 
Добављачу издавати Наруџбеницу  у електронском облику (скенирану, оверену 
и потписану) у складу са стварним потребама која ће садржати све битне 
елементе из дате понудом Добављача.  
        Наручилац ће при слању Наруџбенице путем електронске поште од 
Добављача захтевати да на исти начин потврди пријем позива, што је 
Добављач дужан и да учини. Наручилац при слању Наруџбенице доказује само 
слање наруџбенице, односно да је електронско обавештење напустило његов 
информациони систем, а не одговара за то да ли је добављач стварно примио 
наруџбеницу.  
         О евентуалној промени електронске поште Добављач писаним путем 
обавештава Наручиоца. Уколико Наручилац од Добављача не прими промену 
електронске поште, позив се шаље на до тада саопштене адресе. 
          Стране оквирног споразума су сагласне да у зависности од стварних 
потреба Наручиоца и/или наступања оправданих околности, количина добара 
која ће се набављати може бити  мања или већа од оквирних количина из 
понуде. Добављач је са овом могућношћу унапред упознат и сагласан је са 
истом те се одриче постављања било каквог одштетног захтева према 
наручицу у случају набавке мање количине добара. 
          Стране оквирног споразума су сагласне да због природе делатности и 
измењених и непредвиђених околности, Наручилац задржава право да добра 
која нису наведена у техничкој спецификацији а представљају еквивалент 
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предмету набавке или су у логичкој вези са предматом набавке иста набави од 
добављача,  искључиво по ценама из важећег ценовника добавњача на дан 
упућеног захтева, и до прцењене максималне вредности оквирног споразума, а 
на основу писмене сагласности одговорног лица наручиоца или лица које он 
овласти.  
 
 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 
 

Члан 6. 
Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема исправног рачуна, а након 

извршене целокупне испоруке, на основу Наруџбенице, и обострано потписане 
отпремнице у складу са овим оквирним споразумом.  
           Рачун из претходног става се доставља Наручиоцу на адресу: Цара 
Лазара бб, 12208 Дрмно.  

Добављачу није дозвољено да захтева аванс. 
   
 
       ДДДДДообављачу није дозвњено да захтева аванс 
НАЧИН РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 

Члан 7. 
 Стране оквирног споразума су сагласне да се испорука добара врши 
сукцесивно 

Рок испоруке не може бити дужи од ______ календарских дана од дана 
дана  пријема захтева за испоруком/Наруџбенице.   

Место испоруке је франко магацин ПД Георад, Цара Лазара бб, 12208 
Дрмно.  
 Добављач је у обавези да благовремено обавести наручиоца о приспећу 
испоруке. 
 
 
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 

Члан 8. 
Испоруци добара присуствују представници Добављача и Наручиоца.  
Том приликом представник добављача и Наручиоца потписују отпремницу. 

Представници Наручиоца именују се решењем о формирању комисије за 
квантитативни и квалитативни пријем добара од стране зак. заступника 
директора, том приликом сачињавају и потписују Записник о квалитативном и 
квантитативном пријему добара.  

Уколико се приликом пријема добара утврди да добра која Добављач 
испоручује Наручиоцу имају недостатке, тј. нису сагласна уговореном квалитету 
или количини, наведено се констатује Записником о квантитативном и 
квалитативном пријему добара и Добављач је дужан да испоручи недостајуће 
количине или изврши замену добара која имају квалитативне недостатке 
најкасније у року и на начин како то захтева наручилац или како је то наведено 
у конкурсној документацији која је саставни део овог оквирног споразума и која 
обавезује добављача. 
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ГАРАНТНИ ПЕРИОД 

Члан 9. 

Добављач даје гаранцију за добра која су предмет овог оквирног 

споразума за период од________ дана од дана испоруке предмета набавке. 

          Добављач је дужан да у гарантном периоду/року, у најкраћем могућем 

примереном року, а не дуже од 7 дана од дана рекламације у гарантном 

периоду отклони све недостатке на испорученим добрима која су предмет овог 

оквирног споразума, или да у напред наведеном року изврши замену добара 

која подлежу гаранцији.  

 На добрима на којима су отколоњени недостаци или замењеним 

добрима тече нови гарантни рок у трајању како је наведено у предходном 

ставу. 

 
 
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

  

Члан 10. 

Добављач је сагласан да у корист Наручиоца обезбеди меницу и 
менично овлашћење како следи: 

 
Меница за добро извршење посла 
 

Добављач је дужан да приликом потписивања оквирног споразума, на 
име средства финансијског обезбеђења, достави уредно потписану и 
регистровану сопствену бланко соло меницу, без жираната у корист Наручиоца, 
са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне вредности 
оквирног споразума без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на 
име доброг извршења посла, картон депонованих потписа и ОП образац (лице 
овлашћено за заступање понуђача). Меница мора бити евидентирана у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, 
са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума 
без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих 
потписа који је издатог од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму, и ОП образац (лице овлашћено за заступање 
понуђача). Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) 
дана од дана истека рока за коначно извршење свих послова. Овлашћење за 
попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о 
платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник 
РС“, бр. 43/04 и 62/06, 111/09 и 31/11). Уколико Добављач не достави тражено 
средство обезбеђења, Оквирни споразум неће бити закључен, а Наручилац 
задржава право да активира средство финансијског обезбеђења за озбиљност 
понуде. 
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     Меница за отклањање недостатака у гарантном року 
 
 Понуђач се обавезује да ће у тренутку прве испоруке предмета набавке 
предати сопствену бланко меницу,која мора бити евидентирана у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије.Меница мора бити оверена 
печатом потписана од стране овлашћеног лица за заступање,а уз исту мора 
бити достављено менично писмо-овлашћење,са назначеним износом од 5% од 
укупне вредности понуде без ПДВ-а,и клаузулама:безусловна и платива на 
први позив.Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу.Рок важења меница мора бити дужи 5 дана од гарантног рока. 
Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не изврши уклањање 
недостатака у гарантном року. 

 
 

Члан 11. 
УГОВОРНА КАЗНА 
 
Уколико Продавац не испуни своје обавезе или не испоручи добра у 

уговореном року и уговореној динамици, из разлога за које је одговоран, и тиме 

занемари уредно извршење Наруџбенице на основу овог Оквирног споразума, 

обавезан је да плати уговорну казну, обрачунату на вредност добара која нису 

испоручена по Наруџбеници. 

Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека уговореног рока 

испоруке из члана 7. овог Оквирног споразума и износи 0,5% уговорене 

вредности неиспоручених добара по Наруџбеници дневно, а највише до 10% 

укупно уговорене вредности добара,без пореза на додату вредност. 

Плаћање уговорне казне, из става 1. овог члана,  дoспeвa у рoку до 10 (десет) 

дaнa oд дaнa пријема од  дана издавања фактуре од стране Наручиоца 

испостављене по овом основу. 

 
РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
Члан 12. 

Стране оквирног споразума су сагласне да се овај оквирни споразум 
може споразумно раскинути ако наступе посебне околности које онемогућавају 
нормално извршавање оквирног споразума. 

Овај споразум се може раскинути на оправдани захтев Наручиоца. 
Наручилац може  једнострано раскинути овај споразум достављањем 

писане изјаве добављачу о раскиду оквирног споразума препорученом 
пошиљком на адресу седишта  добављача и то у случајевима: 

1. да Добављач без оправданог разлога одбије да прими Наруџбеницу и 
по њој изврши испоруку добара у складу са овим оквирним споразумом; 

2. ако Добављач стекне негативну референцу у извршењу овог 
Споразума; 

3. злоупотребе и преварног поступања Добављача (нпр. фактурисање  
добара која су предмет овог споразума по ценама изнад цена из понуде). 
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4. У случају закашњења са испоруком дужег од 10 (десет) дана. 
 
Стране оквирног споразума су сагласне да у случају једностраног 

раскида оквирног споразума од стране Наручиоца, Добављач је дужан да 
Наручиоцу надокнади штету и изгубљену добит. 

 
 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
 

Члан 13. 
Сви спорови који проистекну у извршењу овог оквирног споразума, 

стране оквирног споразума ће решавати споразумно. 
       Уколико спорови не буду решени споразумно, уговара се надлежност 
стварно надлежног суда у Пожаревцу. 

 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 14. 
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се 

одредбе закона који регулишу облигационе односе као и други 
позитивноправни прописи који регулишу предмет овог оквирног споразума и сви 
захтеви и услови наручиоца из конкурсне документације за ову набавку са 
којом је добављач упознат. 
       Стране оквирног споразума су сагласне да се измене и допуне овог 

оквирног споразума врше закључивањем  анекса оквирног споразума који ће 

бити сачињен у писаној форми и потписан од стране овлашћених заступника 

страна оквирног споразума.                                                          

 
   Члан 15. 

 

Стране оквирног споразума су сагласне да Добављач нема право да 
неко од својих потраживања, права и обавеза из овог Оквирног споразума 
уступи, прода нити заложи трећем лицу без претходне писане сагласности 
Наручиоца. 
 

Члан 16. 
 

Овај оквирни споразум се сматра закљученим када се кумулатвно испуне 
два услова: на дан када су га потписали овлашћени заступници обе стране 
оквирног споразума, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти 
дан, оквирни споразум се сматра закљученим на дан потписа по временском 
редоследу и када добављач достави захтевано средство финасијског 
обезбеђења као је то наведено у члану 10. овог оквирног споразума.  
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Члан 17. 
 

        Саставни део овог споразума чине:  

- Конкурсна документација за набавку Н 114/2020 набавка „Лична 

заштитна средстава - ХТЗ опрема“ и Понуда Добављача са јединичним 

ценама бр.  _________од ____________. године у прилогу оквирног 

споразума 

Овај оквирни споразум је закључен у 3 (три) истоветна примерка од којих 
2 (два) припадају Наручиоцу, а 1 (један) Добављачу из овог оквирног 
споразума. 

Стране оквирног споразума сагласно изјављују да су Оквирни споразум 
прочитале, разумеле и да  одредбе овог споразума у свему представљају израз 
њихове стварне воље. 
        

 
      ДОБАВЉАЧ                                                                    НАРУЧИЛАЦ 
                                                                                     ПД „Георад“ д.о.о. Дрмно 
 
______________________                                     ________________________ 
                                                                                   др Миодраг Степановић 
                                                                                                                          директор 
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IX  ОБРАСЦИ  ИЗЈАВЕ  
 

 
 
 

                                                                                              (ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 14. Правилника о  уређењу поступка набавки у ПД Георад 
д.о.о . 
 
                                           ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку набавке....................................................................................., бр 
............., поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 71. Правилника о  уређењу поступка набавки у ПД 
Георад д.о.о . 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом 
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(ОБРАЗАЦ 6) 

 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  ДА МОЖЕ ПОНУДИТИ И ИСПОРУЧИТИ 
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ У ЗАХТЕВАНОМ РОКУ, 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Да понуђач  _____________________________________________[ у поступку 
набавке.........................................................................................................................
...... број .....................,  може понудити и испоручити предмет набавке у 
захтеваном року у складу са датом понудом. 

 
 

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

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом 
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                                                                                                                (Образац 7) 
  
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  ЈЕ УПОЗНАТ СА ОДРЕДБАМА 
ПРАВИЛНИКА О УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ У ПД Георад  
доо 

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

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________је  у потпуности 
је упознат са одредбама Правилника о уређивању поступка набавке у ПД 
Георад д.о.о. 

 
 

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

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом 
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                                                                                                                 (Образац 8) 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА  
 

 

 

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

И З Ј А В У 
 

 
Да је понуђач  _____________________________________________ при 

састављању своје понуде у поступку набавке добара бр. 114/2020 „Лична 
заштитна средства -   ХТЗ Опрема“, поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и 
заштити животне средине. 

 

 

 

Датум:       Понуђач: 
 
________________                        М.П.              __________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. У том случају образац копирати у довољном броју примерака. 

 

 

 

 

 

 


