
Основна школа „Јован Поповић“ 

Раваничка 2, 21000 Нови Сад 
 

 
 

Број ЈНМВ:4/2014 

Дана:28.02.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 

Редни бр. ЈНМВ: 3/2014 

 
КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Нови Сад,  фебруар, 2014. године 

 

 



Страна 2 од 57 

 

 

 

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 

бр.124/12) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС" 

бр: 29/13 и 104/13), Наручилац, Основна школа „Јован Поповић“ из Новог Сада, након 

доношења Одлуке, дел.бр.5173 од 28.02.2014.године о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности добара – канцеларијског материјала и материјала за образовање и Решења о 

именовању комисије за спровођења поступка јавне набавке мале вредности добара – 

канцеларијског материјала и материјала за образовање број:5174 од 28.02.2014. године, 

Комисија је припремила конкурсну документацију следеће садржине: 
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На основу члана 39. и 55. став 1. тачка 2.  и 57. и 60.став 1. тачка 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012) и Oдлуке о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности број: 5173 од 28.02.2014. године, Основна школа „Јован 

Поповић“ из Новог Сада, Раваничка 2 (у даљем тексту: Наручилац) упућује 
 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

у поступку јавне набавке мале вредности  брoj:3/2014 

набавкa добара – канцеларијског материјала и материјала за образовање 

 

1. Општи подаци о наручиоцу: 

 

Назив наручиоца: Основна школа „Јован Поповић“ 

Адреса наручиоца:Раваничка 2, 21000 Нови Сад 

Интернет страница наручиоца: www.jovanpopovic.edu.rs 

Матични број:…………………………………………08066850 

Шифра делатности: ……………………………...….  8520 

ПИБ: …………………………………………………. 101641685 

Текући рачун: ……………………..………………… 840-9660-54 

Телефон/факс: 021-450-833; 

Е-пошта: jpopovicns@yahoo.com 

Контакт особа: Бранислава Тимотијевић 

 

2. Врста поступка јавне набавке:  

 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности  у складу 

са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара- канцеларијског материјала 

и материјала за образовање, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне 

документације. 

 

Врста предмета јавне набавке: добра 

Опис предмета набавке:канцеларијски материјал и материјал за образовање  

Назив и ознака из општег речника набавка: - шифра 30190000 – разна канцеларијска 

опрема и потрепштине 

- шифра 22100000 – штампане књиге, 

брошуре и леци 

  

4. Не спроводи се резервисана јавна набавка 

 

5. Не спроводи се електронска лицитација 

 

6. Конкурсна документација може се преузети са Портала Управе за јавне набавке 

portal.ujn.gov.rs или са интернет адресе Наручиоца www.jovanpopovic.edu.rs 

 

7. Набавка није обликована по партијама. 
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Техничке спецификације и  предмет јавне набавке дефинисани су конкурсном 

документацијом за период важења уговора закљученим са изабраним понуђачем, с тим 

што наручилац задржава право одступања од истих (мање или више) у зависности од 

потреба.  

8.  Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Уколико постоје две или више понуда са једнаком ценом као најповољнија понуда 

изабраће се понуда понуђача који је дао најнижу јединичну цену фотокопир папира. 

9. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 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.Пожељно 

је да понуђач обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом повеже у целину, 

тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, 

односно прилози.  На полеђини коверте (пошиљке) обавезно навести назив и адресу 

понуђача, особу за контакт и број телефона лица за контакт као и то да ли понуђач 

наступа самостално или понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити ко 

је овлашћени члан групе - представник групе понуђача.  

 

Понуду доставити на адресу: Основна школа „Јован Поповић“, Раваничка 2, 21000 

Нови Сад, са назнаком:  "Понуда за ЈНМВ бр. 3/2014 - НЕ ОТВАРАТИ". 
Понуда  се  сматра благовременом  уколико је примљена од стране наручиоца до 

10.03.2014. године до 10,00 часова.  Уколико последњи дан рока пада у суботу, 

недељу или дан када се не ради рок се продужава на први радни дан. 

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 се може доставити непосредно у канцеларији секретаријата 

школе Наручиоца, сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова. У случају непосредног 

подношења, понуђач треба да попуни образац потврде (бр. 13) из конкурсне 

документације. У обрасцу потврде о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема 

понуде. 

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће 

се неблаговременом. 

 
10. Место, време, и начин отварања понуда: Све благовремено приспеле понуде биће 

јавно отваране у присуству свих заинтересованих лица и Комисије за јавне набавке, у 

просторијама Основне школе „Јован Поповић“ Нови Сад, Раваничка 2, последњег дана 

рока за подношење понуда, односно 10.03.2014. године у 14,00 часова. 
 

11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда:у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача. Представник Понуђача пре почетка поступка отварања понуда 

мора предати Комисији за јавну набавку писано пуномоћје за учешће у поступку 

отварања понуда, оверено печатом и потписом овлашћеног лица, као и личну карту на 

увид. 

 

12. Рок за доношење одлуке: 10 дана од дана отварања понуда 

 

Све додатне информације, појашњења и евентуалне измене и допуне конкурсне 

документације, објављиваће се на интернет страници Наручиоца и на порталу Управе 

за јавне набавке.  
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II   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

Назив, адреса наручиоца: Основна школа „Јован Поповић“ Раваничка 2, 21000 Нови 

Сад. 

 

1. Врста поступка: Јавна набавка мале вредности 

 

2. Предмет јавне набавке: добра – канцеларијски материјал и материјал за 

образовање 

 

3. Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци 

 

4.  Рок за доношење одлуке о додели уговора 
 Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана, од дана отварања 

понуда.  

 

5.   Контакт:Основна школа „Јован Поповић“ Раваничка 2, 21000 Нови Сад , 

контакт телефон: 021-450-833; email:jpopovicns@yahoo.com ,лице за контакт 

Бранислава Тимотијевић; 

 

 

III     ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Опис предметне набавке: добра – канцеларијски материјал и материјал за 

образовање 

 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: - шифра 30190000 – разна канцеларијска 

опрема и потрепштине 

- шифра 22100000 – штампане књиге, 

брошуре и леци 

 

  

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
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IV  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 

Редни 

број 
Назив артикла 

Јединица 

мере 
Количина 

Јед.цена 

без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1 Фотокопир папир А4 80г бели рисова 200 

    

2 
Фотокопир папир пастел- микс  

А4 80г Пакет (250 листова) 
пакета 1 

    

3 

Бесконачни папир-налог за 

уплату обр.бр.1 1+2 650 

преклопа 

кутије 1 

    

4 Адинг ролна 57мм 10/1 пак 5 

    

5 Деловодник 200 листа Б/4 ком 1 

    

6 Свеска А4 тврди повез ВК ком 4 

    

7 
Самолепљиви блок 100 листа 

7,5 х 7,5цм 
ком 20 

    

8 Папир флип-чарт  50/1 табака 3 

    

9 
Хартија високи каро, папир А3 

офсетна 250/1 
пак 4 

    

10 ЦД-Р ком 100 

    

11 ДВД ком 50 

    

12 Миш за рачунар обични ком 2 
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13 
Бланко блок 240х12 1+0 2000 

преклопа савремена 
кутије 1 

    

14 Књига примљених рачуна ком 1 

    

15 Уни лепак 20г ком 50 

    

16 Селотејп трака 48х 50 м браон ком 2 

    

17 Селотејп трака 48х 50 кристал ком 8 

    

18 Селотејп трака 15ммх33мм ком 50 

    

19 

Сталак за селотејп 

15ммх33мм/димензија сталка 

165х60х72мм 

ком 2 

    

20 Кламерице 24/6 пак 30 

    

21 Спајалице 50мм пак 20 

    

22 Спајалице 30 мм пак 50 

    

23 Чиоде 30г пак 10 

    

24 Притискачи за плутане табле пак 8 

    

25 Расхефтач са кочницом ком 3 
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26 Маказе 21 цм, школске ПВЦ ком 5 

    

27 Хефталица 24/6 средња ком 3 

    

28 Бушач средњи  30 листова ком 1 

    

29 Скалпел већи ком 1 

    

30 Мастило за печате плави ком 3 

    

31 Јастуче за печате ком 2 

    

32 Текст маркери жути ком 15 

    

33 Текст маркери  наранџасти ком 10 

    

34 
Перманентни маркери  округли 

црни 
Ком 10 

    

35 
Перманентни маркери  округли 

плави 
Ком 5 

    

36 
Перманентни маркери округли 

црвени 
ком 5 

    

37 ЦД маркер црни ком 5 

    

38 ЦД маркер плави ком 5 
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39 Ролери UМ-151 плави ком 20 

    

40 Ролери UM - 151 црвени ком 10 

    

41 Хемијске оловке плаве ком 80 

    

42 
Хемијске оловке bic cristal, 

црвене 
ком 50 

    

43 
Патрона за налив перо плаве 

кутија(6 ком) кратке 
кутија 10 

    

44 
Патрона за налив перо плаве 

кутија(6 ком) дуге 
кутија 5 

    

45 Брисач мастила ком 10 

    

46 
Канта за кишобран, метална 

мрежаста сива 
ком 5 

    

47 
Корпа за смеће мрежаста сива, 

метална 
ком 4 

    

48 Kорпа  папируша пластична ком 20 

    

49 Коректор у бочици ком 20 

    

50 Карта књиге за библиотеку ком 500 

    

51 Карта корисника за библиотеку ком 200 
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52 
Карта за картотеку за 

библиотеку 
ком 300 

    

53 Канап дебљи 0.4/2-500гр, ком 1 

    

54 
Самолепљива налепница А4 

210х297 100/1 
пак 1 

    

55 
Самолепљива налепница А4 

забрањено пушење ПВЦ 
ком 50 

    

56 
Самолепљиве налепнице А4 

52,50х21,20 100/1 
пак 1 

    

57 
Регистратор А4 4 прстена 

црвени 
ком 15 

    

58 
Регистратор А4 нормал са 

кутијом плави 
ком 50 

    

59 
Регистратор А4 узани са 

кутијом, плави 
ком 20 

    

60 Картонска фасцикла А4 бела ком 450 

    

61 Картонска фасцикла А4 боја ком 350 

    

62 
Фасцикла са 11 рупа 50 миц  

100/1 
Пак 40 

    

63 Фасцикла са механизмом А4 ком 280 

    

64 
Тинтни ваљак ИР40Т-црни, 

црвени 
ком 2 
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65 Коверат за ЦД  125x125 ком 120 

    

66 
Коверат бели 160x230 

самолепљиви 
ком 150 

    

67 
Коверат Б5 бели самолепљиви  

175x250mm 
ком 300 

    

68 Коверат А4 бели самолепљиви ком 200 

    

69 
Коверат Б6 бели самолепљиви 

125mmх176mm 70 g 
ком 200 

    

70 Чаше ПВЦ 0,2 ком 300 

    

71 Мале виљушке ПВЦ 50/1 пак 20 

    

72 
Мале кашичице ПВЦ 100/1 

130mm 
пак 10 

    

73 
Картонске тацне за торту 25/1 

Т-4 
пак 4 

    

74 Признанице ком 3 

    

75 
Увијачи, провидни фолија 

18х25 cm 
ком 200 

    

76 Увијач за књиге 265cm х 430cm ком 50 

    

77 Шестар, метални ђачки ком 10 
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78 Хамер бели 1000х700 mm ком 100 

    

79 Хамер у боји 1000x700 mm ком 100 

    

80 Креп папир бели 2.5 x 50cm ком 2 

    

81 
Креп папир наранџасти2.5 x 

50cm 
ком 2 

    

82 Креп папир роза 2.5 x 50cm ком 2 

    

83 
Креп папир светло плави 2.5 x 

50cm 
ком 2 

    

84 Креп папир бели 2.5 x 50cm ком 2 

    

85 Креде у боји 14/1 вршачка (8%) пaк 20 

    

86 
Беле креде округле-школске  

100/1 вршачка (8%) 
пак 10 

    

87 Фломастери за папир 10/1 пак 20 

    

88 Дрвене бојице 12/1 пак 20 

    

89 
Свеска А4/60 квадратићи 

обична 
ком 20 

    

90 
Сунђери за школску таблу 

20cmх12cmх6cm 
ком 50 
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91 Колаж папир - самолепљиви Б5 ком 10 

    

92 

Зидна карта света (за 

географију) физичко-

географска, пластифицирана за 

пиши бриши фломастер 

ком 1 

    

93 

Зидна карта Европе (за 

географију)физичко-географска  

пластифицирана за пиши 

бриши фломастер 

ком 1 

    

94 Сталак за карту (за географију) ком 1 

    

95 Лопте (гумене лаке), школска ком 60 

    

96 Обручи ПВЦ 80 cm ком 60 

    

97 Вијаче гумена 2 m ком 60 

    

98 Чуњеви пластични ком 60 

    

99 Ђачке књижице 1.разред ком 130 

    

100 Ђачке књижице 5. разред ком 140 

    

101 
Сведочанства од од 5. до 8. 

разреда 2.циклус об.16а 
ком 50 

    

102 
Преводнице за 1. разред, 1. 

Циклус обр.12 
ком 20 

    

103 
Преводнице за 2.-4.. разред, 

1.циклус обр.12а 
ком 20 
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104 
Преводнице за 2. циклус, 

образац 13а 
ком 20 

    

105 
Обрасци посебних диплома по 

предметима обр.2 
ком 100 

    

106 
Обрасци Вукових диплома 

обр.1 
ком 40 

    

107 
Уверења о положеном страном 

језику обр.19 
ком 30 

    

108 
Записници о разредним и 

поправним испитима обр.9 
ком 10 

    

109 
Дневник ОВ рада од 5. до 8. 

разреда 2. циклус 
ком 18 

    

110 
Дневник ОВ рада за 1.разред 

1.циклус 
ком 6 

    

111 
Дневник ОВ рада  2-4. разреда 

1.циклус 
ком 11 

    

112 
Дневник осталих облика ОВ 

рада 5Б 2.цик. 
ком 5 

    

113 Дневник продуженог боравка ком 5 

    

114 
Дневник словачког језика 1. 

циклус 
ком 1 

    

115 
Дневник мађарског језика 1. 

циклус 
ком 1 

    

116 
Дневник мађарског језика 2. 

циклус 
ком 1 
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117 
Дневник словачког језика 2. 

циклус 
ком 1 

    

118 Књига дежурства ком 1 

    

119 
Матична књига за први циклус 

унутрашњи лист образац 1 
ком 120 

    

120 
Матична књига за други циклус 

унутрашњи лист образац 1а 
ком 120 

    

121 
Уверење о обављеном 

завршном испиту 
ком 100 

    

122 
Сведочанство о завршеном 

основном образовању 
ком 50 

    

123 Разредна словарица + слова ком 16 

    

124 
Друштвена игра Не љути се 

човече 
ком 3 

    

125 
Друштвена игра Манастирске 

стазе 
ком 3 

    

126 Друштвена игра Монопол ком 3 

    

127 
Цртани филмови и филмови за 

децу (ДВД) 
ком 10 

    

128 УСБ 4 GB ком 15 

    

129 УСБ 8 GB ком 15 
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130 УСБ разводник ком 5 

    

131 УСБ wireless (стик) „tip link” ком 2 

    

132 
Термофолије 100/1 А4 за 

фотокопирање 
пак 2 

    

133 
Графофолије 100/1 за ручно 

писање А4 
пак 3 

    

134 Магнет за белу таблу 6/1 пак 10 

    

135 Маркери за белу таблу  црни ком 20 

    

136 Маркери за белу таблу плави ком 20 

    

137 Маркери за белу таблу црвени ком 20 

    

138 Маркери за белу таблу зелени ком 20 

    

139 Брисач за белу таблу ком 20 

    

140 
Орфов инструментариј (10 

удараљки + 2 нотатона) 
ком 2 

    

141 
Кошаркашка лопта јуниор 

школска, вел. 5 
ком 8 

    

142 
Фудбалске лопте јуниор 

школска вел.5 
ком 3 
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143 
Интерактивна математика од за 

3.разред ЦД 
ком 3 

    

144 
Интерактивна математика од за 

4.разред ЦД 
ком 5 

    

145 Разредна рачунаљка ком 1 

    

146 Пропипета ком 1 

    

147 Мензура 50cm
3
 ком 1 

    

148 Епрувете 16x160 ком 100 

    

149 
Шприц боца за дестиловану 

воду 1l, PVC 
ком 5 

    

150 Водоник-пероксид 1l ком 1 

    

151 
Филтер папир- квалитативни 

средњи паковање 
пак 1 

    

152 Дестилована вода 1l ком 15 

    

153 n-ХЕКСАН 1l ком 1 

    

154 Угљентетрахлорид 1l ком 1 

    

155 Хлороформ 1l ком 1 
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156 Хромсумпорна киселина 1l ком 1 

    

157 
Глацијална сирћетна киселина 

1l 
ком 1 

    

158 Бакар(II)-оксид 200g ком 1 

    

159 Медицински бензин 1l ком 1 

    

160 
Концентрована 

хлороводонична киселина 1l 
ком 1 

    

161 
Концентрована сумпорна 

киселина 1l 
ком 1 

    

162 Калијим-перманганат ком 1 

    

163 Чаша 25ml ком 5 

    

164 
Термометар лабораторијски, 

жива 
ком 1 

    

165 Динамометар 1-3N ком 2 

    

166 
Дигитална вага до 2000g;5000/1 

g 
ком 1 

    

167 
Електростатичка инфлуетна 

машина 
ком 1 

    

168 
Зидне слике географија 5 (20 

слика формат 32x45cm) 
ком 1 
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169 Анатомска карта уха 50x67cm ком 1 

    

170 Балони - обични 100/1 пак 2 

    

171 
Тонер HP 1010, 1018, 1020 

Q26.12 A 2000 strana 
ком 20 

    

172 Тонер SP 1000S/AFICIO ком 2 

    

173 Тонер Ricoh 1140/SP 1000 ком 2 

    

174 Тонер HP CE 285 a, P1102 ком 3 

    

175 HP 650 black cartridge C 101 A ком 3 

    

176 
HP 650 trl-color cartridge C 102 

A 
ком 3 

    

177 Лопте Гала ком 15 

    

178 Висеће лопте Гала ком 4 

    

179 Медицинке 2 kg ком 8 

    

180 Фитнес траке ком 4 

    

181 Такмичарска мрежа ком 1 
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182 Пумпе за лопте ком 2 

    

183 Колица за лопте ком 1 

    

184 Семафор електрични ком 1 

    

 
Укупно 

  

    

 

 

 

V    УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-а И                   

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

    

Табела 1 - Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

Ред. 

број 
Услови: Докази: 

1. 

- да jе регистрован 

код надлежног 

органа, односно 

уписан у 

одговарајући 

регистар 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда  

- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре,  

Напомена:  

 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ 

доставити за сваког члана групе понуђача 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај 

доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих) 

2. 

- да он и његов 

законски заступник 

нису осуђивани за 

неко од кривичних 

дела као члан 

организоване 

криминалне групе, да 

нису осуђивани за 

кривична дела 

против привреде, 

кривична дела 

против животне 

средине, кривично 

дело примања или 

давања мита, 

кривично дело 

преваре 

- ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И 

ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

оне полицијске управе Министарства унутрашњих послова где је 

пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против заштите животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре. 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је 

седиште правног лица да није осуђивано за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко 

од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре. За побројана кривична дела надлежни 

судови, чије је уверење потребно доставити, су:  

- Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, 

- Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица, 

- Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе. 

Напомена:  
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 У случају да понуду подноси правно лице потребно је 

доставити овај доказ и за правно лице и за законског 

заступника. 

 У случају да правно лице има више законских заступника, 

ове доказе доставити за сваког од њих. 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 

доставити за сваког члана групе. 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове 

доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих). 

 Ови докази не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 

3. 

- да му није изречена 

мера забране 

обављања 

делатности, која је на 

снази у време 

објављивања позива 

за подношење 

понуда 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му 

није изречена мера забране обављања делатности, или потврда 

Агенције за привредне регистре да код овог органа није 

регистровано, да му је као привредном друштву изречена судска или 

управна мера забране обављања делатности. 

 

- ПРЕДУЗЕТНИК: Потврда прекршајног суда да му није изречена 

мера забране обављања делатности или потврда Агенције за 

привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је 

као привредном субјекту изречена мера забране обављања 

делатности. 

- ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена 

мера забране обављања одређених послова. 

Напомена: 
 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ 

доставити за сваког члана групе. 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове 

доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих). 

 Потврде морају бити издате након објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки и не могу 

бити старије од два месеца пре отварања понуда. 

4. 

- да је измирио 

доспеле порезе, 

доприносе и друге 

јавне дажбине у 

складу са прописима 

Републике Србије 

или стране државе 

када има седиште на 

њеној територији 

- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:  

   1. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде 

да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

   2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 

Напомена:  

 Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе 

наведена доказа треба доставити уверење Агенције за 

приватизацију да се налази у поступку приватизације 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 

доставити за сваког члана из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове 

доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих) 

 Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре 

отварања понуда 

5. 

- да располаже 

неопходним 

финансијским 

капацитетом 

 

- Потврда НБС-а о броју дана неликвидности издата после 

дана објављивања јавног позива, коју у случају подношења 

заједничке понуде мора доставити сваки подуђаћ из групе 

понуђача (члан 81. став 2. Закона о јавним набавкама.) 
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- да понуђач 

није био у 

блокади у 

последњих 1 

годину 

 

 

6. 

УСЛОВИ из члана 

75. став 2 

ДОКАЗИ: Потписан 

и оверен Образац 

изјаве (Образац 

изјаве,дат је у 

поглављу X ).  

- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 

Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштита животне 

средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача 

и оверена печатом. У колико понуду подноси група понуђача, Изјава 

мора бити потписана од стране овлашћеног лица лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

Напомена: Испуњеност услова за учешће у предметном поступку јавне набавке из члана 

75. (тачке 1. до 5.) и 76. (тачке 6.и 7.)  ЗЈН, а који су наведени у табели 1 (тачке 1. до 6.) 

понуђач доказује Изјавом коју даје под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу на Обрасцу из конкурсне документације( образац V), у складу са 

чланом 77. став 4. ЗЈН.  
 

 

          Наручилац задржава право да, на писани захтев, по окончању поступка отварања понуда 

изврши контролу испуњености услова за учешће у предметном поступку јавне набавке од 

стране понуђача и/или подизвођача увидом у релевантна документа. Уколико утврди да је 

понуђач и/или подизвођач доставио нетачне податке та понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. Наручилац упозорава Понуђача да је давање неистинитих података у понуди 

основ за прекршајну одговорносту, у смислу члана 170. став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за 

Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) ЗЈН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН 

        

   Испуњеност услова из члана 75. и 76. ЗЈН понуђач доказује достављањем следећег 

доказа у понуди: 

      1.  Изјава о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне 

набавке мале вредности број ЈНМВ 3/2014 на обрасцу из конкурсне документације. Понуђач 

који самостално подноси понуду не попуњава рубрику „Напомена“. 

Ако група понуђача подноси заједничку понуду сваки од понуђача из групе 

понуђача мора поднети доказ и то: 

            Изјаву о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне 

набавке мале вредности, број ЈНМВ 3/2014 на обрасцу из конкурсне документације. 
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Имајући у виду да, у складу са чланом 81. став 2) ЗЈН сваки понуђач из групе понуђача 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) овог закона,, а додатне услове из 

члана 76. овог закона испуњавају заједно, у „Напомени“ ове Изјаве сваки члан групе понуђача 

уписује учешће у испуњавању услова у погледу неопходног финансијског и пословног капацитета.  

Ако понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач и подизвођач достављају 

посебно:  Изјаву о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне 

набавке мале вредности број ЈНМВ 3/2014, на обрасцу из конкурсне документације. 

У складу са чланом 80. став 5. ЗЈН Понуђач дужан да за подизвођача/е достави доказ (горе 

наведену Изјаву) о испуњености обавезних услова из  члана 75. став 1. тач. 1) до 5) овог закона. 

Додатне услове из члана 76. ЗЈН Понуђач је дужан да испуни самостално. 

Сваки Понуђач (који самостално подноси понуду или са подизвођачем, односно група 

понуђача) је дужан да достави попуњене, потписане и оверене печатом све обрасце на начин 

дефинисан конкурсном документацијом. 

 

Допунске напомене: 

 

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка 

промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести Наручиоца, са 

назнаком ,,Поступак јавне набавке мале вредности добара – канцеларијског материјала и 

материјала за образовање,  ЈНМВ 3/2014 и да је документује на прописани начин. 

 

 

VI   ИЗЈАВА  

О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 Изјављујемо наручиоцу – Основној школи „Јован Поповић“ Раваничка 2, 21000 Нови 

Сад, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да испуњавамо све 

обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности добара – 

канцеларијског материјала и материјала за образовање број ЈНМВ 3/2014 из члана 75. и 76. 

Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12)., а у складу са чланом 77. став 4. 

Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12) и конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку. 

 

  

 

Напомена : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Датум:  Печат и потпис овлашћеног лица  
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VII   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

 

ПРЕДМЕТ  ПОЗИВА 

 

Предмет позива за подношење понуда је набавка добара – канцеларијског материјала и 

материјала за образовање, број јавне набавке ЈНМВ  3/2014 која је описана у одељку Техничке 

спецификације. 

Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства за састављање 

понуде. Понуђачи су дужни да пажљиво прочитају конкурсну документацију и обрасце попуне, 

овере печатом и потпишу према приложеним упутствима и доставе у понуди. 

  

 

ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

 

 Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на 

српском језику, укључујући и захтеве и одговоре на захтеве за додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, у вези са чланом 63. став 3. ЗЈН. 

 Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику. 

Уколико је неки доказ или документ на страном језику, исти мора бити преведен од стране 

овлашћеног судског тумача. 

 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

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. 

Пожељно је да понуђач обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом повеже траком 

(јемствеником) у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

поједини листови, односно прилози.  На полеђини коверте (пошиљке) обавезно навести назив и 

адресу понуђача, особу за контакт и број телефона лица за контакт као и то да ли понуђач наступа 

самостално или понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити ко је овлашћени 

члан групе - представник групе понуђача.  

 

Понуду доставити на адресу: Основна школа „Јован Поповић“ Раваничка 2, 21000 Нови 

Сад, са назнаком:  "Понуда за ЈНМВ бр. 3/2014 - НЕ ОТВАРАТИ". 

Понуда  се  сматра благовременом  уколико је примљена од стране наручиоца до рока 

назначеног у позиву. 

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 се може доставити непосредно у канцеларији секретаријата школе Наручиоца, 

сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова. У случају непосредног подношења, понуђач треба 

да попуни образац потврде (бр. 13) из конкурсне документације. У обрасцу потврде о пријему 

Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 
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ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније пет дана пре истека 

рока за подношење понуда. 

  Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева из става 1. овог одељка, у 

писаном облику одговорити заинтересованом лицу које је поставило питање и одговор објавити 

на Порталу јавних набавки. 

Питања треба доставити на адресу: Основна школа „Јован Поповић“ Раваничка 2, 21000 

Нови Сад, уз назнаку:  

 

     „ПИТАЊА у вези са  ЈНМВ Набавка добара – канцеларијког материјала  и материјала за 

образовање, број јавне набавке - ЈНМВ 3/2014. 

 

Питања се могу поставити и путем електронске поште (у е-форми) на е-маил адресу: 

jpopovicns@yahoo.com У овом  случају мора бити достављено са печатом и потписом 

овлашћеног лица понуђача – скениран документ. Пожељно је да у прилогу овог документа 

Понуђач пошаље питања и у Word формату, ради бржег и ефикаснијег одговора (без 

преписивања питања) од стране Наручиоца. 

Тражење додатних информација и објашњења у вези са припремом понуде телефоном 

није дозвољено. 

Комуникација се у постпупку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. ЗЈН и то 
писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. 

 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ НАКОН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

Наручилац може писаним путем захтевати додатна објашњења од понуђача као и 

извршити непосредну проверу (контролу) код понуђача, чланова групе понуђача и подизвођача 

у вези са свим наводима датих у понуди. Понуђач, члан групе понуђача, односно подизвођач је 

дужан да поступи по захтеву Наручиоца и то да достави тражена објашњења и да захтевану 

проверу омогући Наручиоцу. 

После подношења понуде Наручилац може вршити и контролу код понуђача чланова 

групе понуђача, односно подизвођача у вези са предметом јавне набавке. Контролу обављају 

овлашћени представници Наручиоца, о чему се сачињавају записник у вези извршене контроле.  

 

ИЗРАДА ПОНУДЕ 

 

Понуђач мора да достави понуду у писаном облику, јасну и недвосмислену, читко 

написану  и оверену печатом и са потписом овлашћеног лица понуђача са захтеваним доказом – 

Изјавом о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке мале 

вредности, из члана 75. и 76. ЗЈН на начин дефинисан конкурсном документацијом. 

  Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасцима који су 

дати у конкурсној документацији. Обрасци треба да буду попуњени, оверени печатом и 

потписани од стране овлашћеног лица понуђача. 

Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би 

могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и 

оверава печатом.  

Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу 

попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити 

једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити 
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обрасце из конкурсне документације, у ком случају је и то потребно дефинисати споразумом о 

заједничком наступу, сходно члану 81. став 4. ЗЈН.  

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом 

састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, треба да поред такве 

исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач. Није дозвољено ни учешће једног лица у више 

заједничких понуда. 

 Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних 

недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе 

понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 

 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

Рок важења понуде је најмање 30 дана од дана отварања понуда. 

У складу са чланом 90. став 2. и 3. ЗЈН  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 не може мењати понуду. 

 

 

ИСКЉУЧЕЊЕ ПОНУДА 

 

 Биће рангиране само прихватљиве понуде, понуде које су благовремено предате 

наручиоцу и које испуњавају захтеве из конкурсне документације и ЗЈН. 

Неприхватљиве  понуде ће бити одбијене.  

Чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН је предвиђено да прихватљива понуда је понуда која је 

благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не 

ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ 

процењене вредности јавне набавке. 

Чланом 106. ЗЈН је предвиђено да Наручилац ће одбити понуду ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

 

ВАРИЈАНТНА ПОНУДА 

 

 Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  

 Ако Понуђач (понуђач који самостално подноси понуду или са подизвођачем или група 

понуђача) поднесе понуду са варијантом иста ће бити одбијена као неприхватљива 

 

 

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. 

ЗЈН 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у 

затвореној коверти или кутији.  

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да 

назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У 

случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
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групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, телефон и име и 

презиме овлашћеног лица за контакт. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Oсновна школа „Јован 

Поповић“ Раваничка 2, 21000 Нови Сад,  са назнаком: 

„Измена понуде за ЈНМВ 03/2014 добара – „канцеларијског материјала и материјала за 

образовање“ 

  или „Допуна понуде за ЈНМВ 03/2014 добара – „канцеларијског материјала и 

материјала за образовање“ 

или „Опозив понуде за ЈНМВ 03/2014 добара – „канцеларијског материјала и 

материјала за образовање“ 

 

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

 

 

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност. Цена је фиксна и не може 

се мењати.  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

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

92. Закона. 

Евентуалне рачунске грешке биће исправљене уз сагласност понуђача на начин предвиђен ЗЈН. 

 

Текстуално исказана цена има предност над нумерички исказаном ценом. 

 

У случају да у достављеној понуди (у било којој рубрици) није назначено да ли је понуђена 

цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се да је иста без пореза. 

 

Цене из понуде су фиксне у периоду важења Уговора.  

 

 

 

УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ КАО САМОСТАЛНИ ПОНУЂАЧ, ЧЛАН ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

            Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких 

понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене. 

 

 

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

      Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће 

извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који 

ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

       Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може 

бити већи од 50% . 

       Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказ о испуњености услова (Изјаву о 

испуњавању обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности на обрасцу) 

који је тражен. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 

ради утврђивања испуњености услова. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 

пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 
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подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно 

подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од пет дана од дана добијања позива 

наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да 

понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

 

СПОРАЗУМ  О ЗАЈЕДНИЧКОМ НАСТУПАЊУ (АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА 

ПОНУЂАЧА). 

 

Уколико понуду подноси група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 

а који обавезно садржи податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења; 

4) понуђачу који ће издати рачун; 

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

НАЧИН, РОК И УСЛОВИ  ПЛАЋАЊА 

 

 Наручилац се обавезује да за испоручена добра изврши уплату уговорене цене на жиро - 

рачун изабраног понуђача / Добављача. 

 

Наручилац се обавезује да се плаћање по месечном  рачуну Понуђача, изврши по добијању 

средстава од Градске управе за образовање Града Новог Сада.  

Место испоруке је адреса Наручиоца. 

 

Захтев у погледу рока периода испоруке добара – канцеларијског материјала и материјала за 

образовање: 

Рок испоруке: Роба се испоручује сукцесивно током важења Уговора, у року од 2 дана од дана 

добијања писаног налога (требовања) Наручиоца. 

 

 Наручилац ће укупну цену платити у складу са расположивом квотом у буџету и финансијском 

плану наручиоца, у складу са Законом о буџету. 

Ако је у понуди исказана неуобичајно ниска цена. Наручилац ће поступити у складу са чланом 

92. ЗЈН. 

 

      

НАЧИН ИЗВРШЕЊА 

 

      Понуђач мора да извршава испоруку добара – канцеларијског материјала и материјала за 

образовање у складу са Техничким спецификацијама дефинисаним у конкурсној 

документацији. 

 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА 

 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.   

 

Уколико постоје две или више понуда са једнаком ценом као најповољнија понуда 

изабраће се понуда понуђача који је дао најнижу јединичну цену фотокопир папира.  
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ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ 

 

Трошкови израде понуде, сачињавања и прибављања неопходних доказа који се 

прилажу уз понуду, падају на терет понуђача. 

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и 

структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси 

искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне 

набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу 

надокнади трошкове припремања понуде, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова 
у својој понуди. 

 

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 

 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви треба у горњем десном 

углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН, печат и потпис овлашћеног 

лица понуђача. Понуђач је дужан да наведе и на основу ког прописа је тај податак поверљив. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 

понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач 

означио у понуди. 

Уколико понуђач у понуди означи неки податак поверљивим, а који не испуњава услов 

за то (посебним прописом није утврђен као поверљив) наручилац ће позвати понуђача да 

уклони ознаку поверљивости (корекција са печатом и потписом овлашћеног лица). Уколико 

понуђач то не учини сматраће се да овај податак није поверљив. 

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди. 

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и 

податке о поднетим понудама до отварања понуда.  

 

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 

   Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН.. 

   Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице или пословно 

удружење у њихово име. 

    Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у 

поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права 

подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.  

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или 

препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен 

од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 

јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 

изнoсу од 40.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив 
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на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком броја јавне 

набавке на коју се односи, корисник: буџет Републике Србије.   

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Понуђач треба модел уговора да попуни у складу са понудом,  потпише и овери 

печатом. 

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор 

у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 

ЗЈН. 

Уколико уговор о јавној набавци не буде закључен у року из претходног става из 

неоправданих разлога који се могу уписати у кривицу понуђача, наручилац може закључити 

уговор са понуђачем који је следећи на ранг листи, формираној на основу критеријума за избор 

дефисаног конкурсном документацијом. 

 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Изабрани понуђач се обавезује да на дан закључења уговора,а најкасније у року од 5 

дана од дана закључења уговора,  преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро 

извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини 10% 

од укупне вредности уговора (односно процењене вредности јавне набавке са ПДВ-ом), са 

роком важности који траје најмање 30 (тридесет) дана дуже од истека рока за коначно 

извршење посла.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност бланко сопствене менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће 

уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 Поднета бланко сопствена меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.Изабрани понуђач 

уз меницу мора доставити и менично овлашћење, фотокопију картона депонованих потписа 

овлашћених лица за располагање средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте и потвдру 

банке о извршеној регистрацији менице.  

ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Изабрани понуђач који има негативну референцу, ако предмет јавне набавке није 

истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, (сходно члану 83. ст. 12. 

и 13. ЗЈН за понуђача / Добављача),  је дужан да приликом закључења уговора, достави уредно 

потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за 

попуњавање у висини од 15% вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива“, 

„безусловна“, „без протеста“ и „по виђењу“, као средство финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла. Меница мора да важи десет дана дуже од истека рока важења уговора. 



Страна 31 од 57 

 

 

Уз меницу Понуђач доставља и Менично овлашћење које мора бити потписано и 

оверено, у складу са Законом о платном промету (Службени лист СРЈ бр. 3/02 , 5/03 , Службени 

гласник РС бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др. закон, 31/11).  

 Са меницом и меничним овлашћењем изабрани понуђач је дужан да достави и копију 

картона депонованих потписа, ОП образац – оверен потпис лица овлашћеног за заступање и 

доказ о регистрацији менице. 

Уколико Извршилац приликом закључења уговора, не достави средство финансијског 

обезбеђења на начин и под условима из става 1. – 4. овог одељка, уговор неће бити закључен. 

 

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa 

интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч; 

 

ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А 

 

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат у конкурсној 

документацији. 

 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

 

VIII   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И 

МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

  

     У свему у складу са конкурсном документацијом и Позивом за подношење понуда у 

јавној набавци мале вредности, набавка добара – канцеларијског материјала и материјала за 

образовање, број јавне набавке ЈНМВ 3/2014, подносимо следећу понуду:   

  
     Понуда бр._________________ од _________ (понуђач уписује свој заводни број) за јавну 

набавку мале вредности, набавка добара – канцеларијског материјала и материјала за 

образовање, број јавне набавке ЈНМВ 3/2014. 
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Табела 1.  

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра (Регистар Агенције 

за привредне регистре): 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

e-mail: 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Порески број понуђача (ПИБ): 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Шифра делатности: 

 

 

Назив банке и број рачуна: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

 

 

 

Понуду дајем: Заокружити начин давања понуде А), Б) или В) (и уписати податке под Б) или 

В)) 

 

Табела 2. 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра (Регистар Агенције 

за привредне регистре): 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

 

Адреса: 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

 

Матични број: 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

 

Порески идентификациони број: 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 
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Име особе за контакт: 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

 

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра (Регистар Агенције 

за привредне регистре): 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

 

Адреса: 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

 

Матични број: 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

 

Порески идентификациони број: 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

 

Име особе за контакт:  

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

  

 

Напомена: Уколико има више подизвођача или чланова групе понуђача него што има места у 

табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или чланове 

групе  у заједничкој понуди. 

       Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ 

треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у 

заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.  
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Табела 3.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

 

ПОНУДА ЗА ЈН ДОБАРА НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И 

МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЈНМБ БРОЈ 03/2014 

Редни 

број 
Назив артикла 

Јединица 

мере 
Количина 

Јед.цена 

без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1 Фотокопир папир А4 80г бели рисова 200 

    

2 
Фотокопир папир пастел- микс  

А4 80г Пакет (250 листова) 
пакета 1 

    

3 

Бесконачни папир-налог за 

уплату обр.бр.1 1+2 650 

преклопа 

кутије 1 

    

4 Адинг ролна 57мм 10/1 пак 5 

    

5 Деловодник 200 листа Б/4 ком 1 

    

6 Свеска А4 тврди повез ВК ком 4 

    

7 
Самолепљиви блок 100 листа 

7,5 х 7,5цм 
ком 20 

    

8 Папир флип-чарт  50/1 табака 3 

    

9 
Хартија високи каро, папир А3 

офсетна 250/1 
пак 4 

    

10 ЦД-Р ком 100 

    

11 ДВД ком 50 
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12 Миш за рачунар обични ком 2 

    

13 
Бланко блок 240х12 1+0 2000 

преклопа савремена 
кутије 1 

    

14 Књига примљених рачуна ком 1 

    

15 Уни лепак 20г ком 50 

    

16 Селотејп трака 48х 50 м браон ком 2 

    

17 Селотејп трака 48х 50 кристал ком 8 

    

18 Селотејп трака 15ммх33мм ком 50 

    

19 

Сталак за селотејп 

15ммх33мм/димензија сталка 

165х60х72мм 

ком 2 

    

20 Кламерице 24/6 пак 30 

    

21 Спајалице 50мм пак 20 

    

22 Спајалице 30 мм пак 50 

    

23 Чиоде 30г пак 10 

    

24 Притискачи за плутане табле пак 8 
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25 Расхефтач са кочницом ком 3 

    

26 Маказе 21 цм, школске ПВЦ ком 5 

    

27 Хефталица 24/6 средња ком 3 

    

28 Бушач средњи  30 листова ком 1 

    

29 Скалпел већи ком 1 

    

30 Мастило за печате плави ком 3 

    

31 Јастуче за печате ком 2 

    

32 Текст маркери жути ком 15 

    

33 Текст маркери  наранџасти ком 10 

    

34 
Перманентни маркери  округли 

црни 
Ком 10 

    

35 
Перманентни маркери  округли 

плави 
Ком 5 

    

36 
Перманентни маркери округли 

црвени 
ком 5 

    

37 ЦД маркер црни ком 5 
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38 ЦД маркер плави ком 5 

    

39 Ролери UМ-151 плави ком 20 

    

40 Ролери UM - 151 црвени ком 10 

    

41 Хемијске оловке плаве ком 80 

    

42 
Хемијске оловке bic cristal, 

црвене 
ком 50 

    

43 
Патрона за налив перо плаве 

кутија(6 ком) кратке 
кутија 10 

    

44 
Патрона за налив перо плаве 

кутија(6 ком) дуге 
кутија 5 

    

45 Брисач мастила ком 10 

    

46 
Канта за кишобран, метална 

мрежаста сива 
ком 5 

    

47 
Корпа за смеће мрежаста сива, 

метална 
ком 4 

    

48 Kорпа  папируша пластична ком 20 

    

49 Коректор у бочици ком 20 

    

50 Карта књиге за библиотеку ком 500 
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51 Карта корисника за библиотеку ком 200 

    

52 
Карта за картотеку за 

библиотеку 
ком 300 

    

53 Канап дебљи 0.4/2-500гр, ком 1 

    

54 
Самолепљива налепница А4 

210х297 100/1 
пак 1 

    

55 
Самолепљива налепница А4 

забрањено пушење ПВЦ 
ком 50 

    

56 
Самолепљиве налепнице А4 

52,50х21,20 100/1 
пак 1 

    

57 
Регистратор А4 4 прстена 

црвени 
ком 15 

    

58 
Регистратор А4 нормал са 

кутијом плави 
ком 50 

    

59 
Регистратор А4 узани са 

кутијом, плави 
ком 20 

    

60 Картонска фасцикла А4 бела ком 450 

    

61 Картонска фасцикла А4 боја ком 350 

    

62 
Фасцикла са 11 рупа 50 миц  

100/1 
Пак 40 

    

63 Фасцикла са механизмом А4 ком 280 

    



Страна 39 од 57 

 

 

64 
Тинтни ваљак ИР40Т-црни, 

црвени 
ком 2 

    

65 Коверат за ЦД  125x125 ком 120 

    

66 
Коверат бели 160x230 

самолепљиви 
ком 150 

    

67 
Коверат Б5 бели самолепљиви  

175x250mm 
ком 300 

    

68 Коверат А4 бели самолепљиви ком 200 

    

69 
Коверат Б6 бели самолепљиви 

125mmх176mm 70 g 
ком 200 

    

70 Чаше ПВЦ 0,2 ком 300 

    

71 Мале виљушке ПВЦ 50/1 пак 20 

    

72 
Мале кашичице ПВЦ 100/1 

130mm 
пак 10 

    

73 
Картонске тацне за торту 25/1 

Т-4 
пак 4 

    

74 Признанице ком 3 

    

75 
Увијачи, провидни фолија 

18х25 cm 
ком 200 

    

76 Увијач за књиге 265cm х 430cm ком 50 
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77 Шестар, метални ђачки ком 10 

    

78 Хамер бели 1000х700 mm ком 100 

    

79 Хамер у боји 1000x700 mm ком 100 

    

80 Креп папир бели 2.5 x 50cm ком 2 

    

81 
Креп папир наранџасти2.5 x 

50cm 
ком 2 

    

82 Креп папир роза 2.5 x 50cm ком 2 

    

83 
Креп папир светло плави 2.5 x 

50cm 
ком 2 

    

84 Креп папир бели 2.5 x 50cm ком 2 

    

85 Креде у боји 14/1 вршачка (8%) пaк 20 

    

86 
Беле креде округле-школске  

100/1 вршачка (8%) 
пак 10 

    

87 Фломастери за папир 10/1 пак 20 

    

88 Дрвене бојице 12/1 пак 20 

    

89 
Свеска А4/60 квадратићи 

обична 
ком 20 
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90 
Сунђери за школску таблу 

20cmх12cmх6cm 
ком 50 

    

91 Колаж папир - самолепљиви Б5 ком 10 

    

92 

Зидна карта света (за 

географију) физичко-

географска, пластифицирана за 

пиши бриши фломастер 

ком 1 

    

93 

Зидна карта Европе (за 

географију)физичко-географска  

пластифицирана за пиши 

бриши фломастер 

ком 1 

    

94 Сталак за карту (за географију) ком 1 

    

95 Лопте (гумене лаке), школска ком 60 

    

96 Обручи ПВЦ 80 cm ком 60 

    

97 Вијаче гумена 2 m ком 60 

    

98 Чуњеви пластични ком 60 

    

99 Ђачке књижице 1.разред ком 130 

    

100 Ђачке књижице 5. разред ком 140 

    

101 
Сведочанства од од 5. до 8. 

разреда 2.циклус об.16а 
ком 50 

    

102 
Преводнице за 1. разред, 1. 

Циклус обр.12 
ком 20 
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103 
Преводнице за 2.-4.. разред, 

1.циклус обр.12а 
ком 20 

    

104 
Преводнице за 2. циклус, 

образац 13а 
ком 20 

    

105 
Обрасци посебних диплома по 

предметима обр.2 
ком 100 

    

106 
Обрасци Вукових диплома 

обр.1 
ком 40 

    

107 
Уверења о положеном страном 

језику обр.19 
ком 30 

    

108 
Записници о разредним и 

поправним испитима обр.9 
ком 10 

    

109 
Дневник ОВ рада од 5. до 8. 

разреда 2. циклус 
ком 18 

    

110 
Дневник ОВ рада за 1.разред 

1.циклус 
ком 6 

    

111 
Дневник ОВ рада  2-4. разреда 

1.циклус 
ком 11 

    

112 
Дневник осталих облика ОВ 

рада 5Б 2.цик. 
ком 5 

    

113 Дневник продуженог боравка ком 5 

    

114 
Дневник словачког језика 1. 

циклус 
ком 1 

    

115 
Дневник мађарског језика 1. 

циклус 
ком 1 
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116 
Дневник мађарског језика 2. 

циклус 
ком 1 

    

117 
Дневник словачког језика 2. 

циклус 
ком 1 

    

118 Књига дежурства ком 1 

    

119 
Матична књига за први циклус 

унутрашњи лист образац 1 
ком 120 

    

120 
Матична књига за други циклус 

унутрашњи лист образац 1а 
ком 120 

    

121 
Уверење о обављеном 

завршном испиту 
ком 100 

    

122 
Сведочанство о завршеном 

основном образовању 
ком 50 

    

123 Разредна словарица + слова ком 16 

    

124 
Друштвена игра Не љути се 

човече 
ком 3 

    

125 
Друштвена игра Манастирске 

стазе 
ком 3 

    

126 Друштвена игра Монопол ком 3 

    

127 
Цртани филмови и филмови за 

децу (ДВД) 
ком 10 

    

128 УСБ 4 GB ком 15 
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129 УСБ 8 GB ком 15 

    

130 УСБ разводник ком 5 

    

131 УСБ wireless (стик) „tip link” ком 2 

    

132 
Термофолије 100/1 А4 за 

фотокопирање 
пак 2 

    

133 
Графофолије 100/1 за ручно 

писање А4 
пак 3 

    

134 Магнет за белу таблу 6/1 пак 10 

    

135 Маркери за белу таблу  црни ком 20 

    

136 Маркери за белу таблу плави ком 20 

    

137 Маркери за белу таблу црвени ком 20 

    

138 Маркери за белу таблу зелени ком 20 

    

139 Брисач за белу таблу ком 20 

    

140 
Орфов инструментариј (10 

удараљки + 2 нотатона) 
ком 2 

    

141 
Кошаркашка лопта јуниор 

школска, вел. 5 
ком 8 
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142 
Фудбалске лопте јуниор 

школска вел.5 
ком 3 

    

143 
Интерактивна математика од за 

3.разред ЦД 
ком 3 

    

144 
Интерактивна математика од за 

4.разред ЦД 
ком 5 

    

145 Разредна рачунаљка ком 1 

    

146 Пропипета ком 1 

    

147 Мензура 50cm
3
 ком 1 

    

148 Епрувете 16x160 ком 100 

    

149 
Шприц боца за дестиловану 

воду 1l, PVC 
ком 5 

    

150 Водоник-пероксид 1l ком 1 

    

151 
Филтер папир- квалитативни 

средњи паковање 
пак 1 

    

152 Дестилована вода 1l ком 15 

    

153 n-ХЕКСАН 1l ком 1 

    

154 Угљентетрахлорид 1l ком 1 
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155 Хлороформ 1l ком 1 

    

156 Хромсумпорна киселина 1l ком 1 

    

157 
Глацијална сирћетна киселина 

1l 
ком 1 

    

158 Бакар(II)-оксид 200g ком 1 

    

159 Медицински бензин 1l ком 1 

    

160 
Концентрована 

хлороводонична киселина 1l 
ком 1 

    

161 
Концентрована сумпорна 

киселина 1l 
ком 1 

    

162 Калијим-перманганат ком 1 

    

163 Чаша 25ml ком 5 

    

164 
Термометар лабораторијски, 

жива 
ком 1 

    

165 Динамометар 1-3N ком 2 

    

166 
Дигитална вага до 2000g;5000/1 

g 
ком 1 

    

167 
Електростатичка инфлуетна 

машина 
ком 1 
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168 
Зидне слике географија 5 (20 

слика формат 32x45cm) 
ком 1 

    

169 Анатомска карта уха 50x67cm ком 1 

    

170 Балони - обични 100/1 пак 2 

    

171 
Тонер HP 1010, 1018, 1020 

Q26.12 A 2000 strana 
ком 20 

    

172 Тонер SP 1000S/AFICIO ком 2 

    

173 Тонер Ricoh 1140/SP 1000 ком 2 

    

174 Тонер HP CE 285 a, P1102 ком 3 

    

175 HP 650 black cartridge C 101 A ком 3 

    

176 
HP 650 trl-color cartridge C 102 

A 
ком 3 

    

177 Лопте Гала ком 15 

    

178 Висеће лопте Гала ком 4 

    

179 Медицинке 2 kg ком 8 

    

180 Фитнес траке ком 4 
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181 Такмичарска мрежа ком 1 

    

182 Пумпе за лопте ком 2 

    

183 Колица за лопте ком 1 

    

184 Семафор електрични ком 1 

    

 
Укупно 

  

    

 

Укупна цена без ПДВ-а: _______________________ 

Укупно ПДВ: ________________________________ 

Укупно цена са ПДВ-ом: ______________________ 

 

Најнижа јединична цена фотокопир папира без ПДВ-а: ________________________ 

 

Понуђач попуњава јединичне цене и укупну цену. 

РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ ___________ (минимално 30 дана од јавног отварања понуда). 

Место испоруке: ф-цо ош „Јован Поповић“ Нови Сад, Раваничка 2. 
 

     Понуђач: ____________________________________ 

Адреса: ______________________________________ 

Матични број: ________________________________ 

                                                                 ПИБ: ________________________________________   

Одговорно лице 

Датум                    Понуђача 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 

група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 

понуде за сваку партију посебно. 
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IX   МОДЕЛ УГОВОРА 
 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 ДОБАРА –  КАНЦЕЛАРИЈСКОГ  МАТЕРИЈАЛА И МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

 ЈНМВ – 3 /2014 

 Закључен дана __________________ у Новом Саду између: 

1. ОШ ''ЈОВАН ПОПОВИЋ'' НОВИСАД, РАВАНИЧКА 2, матични број: 08066850, 

ПИБ.101641685( у даљем тексту наручиоца), којег заступа директор Сузана Илић 

И  

2. _______________________________ из ______________________________________, 

улица _______________________________ бр. ________ , матични број:____________  

ПИБ: ________________________(у даљем тексту : Испоручилац ), кога заступа 

_________________________________________________________________________ 

 АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

    2. ______________________________ из__________________________________________  

улица_______________________________,матични број:_________________________ПИБ: 

_________________________ који заједнички наступа са _____________________________ 

_______________________ из _____________________ ул. __________________________          

бр.________матични број ______________________ ПИБ: _______________ (у даљем 

тексту :Испоручилац), кога заступа ____________________________________________. 

    2.1 ______________________________ из _________________________________, улица   

_______________________________,мат.бр.____________________ ПИБ: ___________________ 

који заједнички наступа са ___________________________________________________________ 

 из _____________________________ ул. __________________________ бр.________матични 

број ______________________ ПИБ: _______________ (у даљем тексту :Испоручилац), кога 

заступа __________________________________________________________________________.  

                                                                     ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет уговора  јавне набавке мале вредности  бр. ЈНМВ 3/2014, –  је куповина 

канцеларијског материјала и материјала за образовање за потребе ОШ ''Јован Поповић 

'' НовиСад,  Раваничка 2,  (у даљем тексту : добара) . 

Врста, количина и цена добара утврђене су према оглашеној потреби наручиоца по позиву  од 

28.02.2014. године, а у складу са конкурсном документацијом од 28.02.2014. године и  

Понуди понуђача број:___________од ______________, која чини саставни део овог Уговора. 
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                                                                           ЦЕНА 

Члан 2. 

 Уговорне стране прихватају појединачне цене које је Испоручилац дао у понуди, а чија укупна 

вредност износи ___________________ динара без пореза на додату вредност , односно 

_______________ динара са порезом на додату вредност. 

У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које Испоручилац има у реализацији 

предметне набавке . 

Цене из понуде су фиксне у току трајања Уговора и не могу се мењати.  

                                                                          Члан 3. 

 Испоручилац је део набавке која је предмет овог уговора - 

___________________________________________________________________________  

поверио_______________________________________________________________ подиизвођачу 

________________________________________________________________ПИБ:_____________

____, матични број _______________________, а која чини _________________% од укупно 

уговорене вредности . 

За уредно извршавање набавке од стране подиспоручилаца одговара Испоручилац као да је сам 

извршио делове набавке поверене подиспоручилацима из става 1. и 2. овог члана.  

ПЛАЋАЊЕ ДОБАРА 

Члан 4 

Наручилац се обавезује да ће испоручена добра Испоручиоцу платити  по добијању средстава 

од Градске управе за образовање Града Новог Сада. Испоручилац доставља отпремницу 

приликом испоруке робе која мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица 

Наручиоца и представника Испоручиоца. Последњег дана у текућем месецу испоставља рачун 

по отпремницама за текући месец. Плаћањесе врши уплатом на текући рачун испоручиоца 

број : _____________________________  

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 5  

Наручилац има право на рекламацију примљене робе у року од 48 часова од пријема исте, а 

испоручилац се обавезује да отклони недостатке у року од 24 часа од сачињавања записника о 

рекламацији .  

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6 

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу врши испоруку добара из тачке 1 Уговора  у складу са 

потребама наручиоца у погледу врсте , количине , динамике испоруке. 
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Испоручилац се обавезује да изврши испоруку добара из тачке 1 Уговора у року од 2  дана од 

пријама писмене наруџбине од стране Наручиоца путем факса,мејла или поште. 

Услучају хитних поруџбина испоручилац је у обавези да робу испоручи у року од 2 часа од 

момента достављања поруџбине.  

Члан 7  

Испорука се врши у магацин наручиоца на адреси Раваничка 2, Нови Сад. 

Добра морају бити упакована , од стране Испоручиоца , у амбалажи и на начин који је прописан 

за ову врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при 

утовару, транспортун, претовару и ускладиштењу. Такође сваки производ мора имати 

декларацију на српском језику из које се може утврдити састав производа. 

Добра из тачке 1 . Уговора морају бити  са важећим роком употребе. 

    УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ 

Члан 8  

Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне 

испоруке вршиће овлашћено лице Наручиоца уз присуство представника испоручиоца. 

Приликом сваке испоруке добара из тачке 1 овог уговора Испоручилац ће доставити 

декларацију о пореклу производа . 

Све приговоре и рекламације на квалитет и количину добара Наручилац је дужан да истакне 

наручиоцу приликом преузимања добара , а за скривене мане у року од 48 часова од дана 

пријема робе , у писаној форми. 

У колико се записнички констатују недостаци у квалитету и количини испоручених добара , 

понуђач је у обавези да такво добро замени новим односно да достави потребну количину у 

року од 24 часа од сачињавања записника о рекламацији. 

Ако испоручилац не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по сачињеном 

записнику о рекламацији и не изврши ту обавезу у року од 24 часа наручиоц је овлашћен да 

за отклањање недостатка ангажује друго правно или физичко лице , на терет испоручиоца , 

наплатом менице за добро извршење посла. 

У колико меница не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака 

из претходног става овог члана , наручиоц има право да од испоручиоца тражи накнаду штете , 

до потпуног износа стварне штете. 

 

 

ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА 

Члан 9. 

Уговор се закључује на период од дана закључења Уговора  до 31.12.2014.године. 
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ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Члан 10. 

1.Продавац  је дужан је да у року од 5 дана од дана потписивања уговора достави средство 

финансијког обезбеђења у виду бланко, соло менице са меничним писмом на износ од 10 % 

од уговорене вредности без ПДВ--а као гаранцију за добро извршење посла ;Бланко соло 

меница мора бити безусловна и платива на први позив. Не може садржати додатне услове за 

исплату , краће рокове од рокова које је одредио наручилац , мањи износ од оног који је 

одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.Бланко, соло 

меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 30 дана дуже од дана 

одређеног као крајни рок за реализацију уговора.Менично овлашћење обавезно мора да садржи 

(поред осталих података) и тачан назив корисника меничног овлашћења (наручиоца, предмет 

јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од вредности понуде и у динарима, са навођењем 

рока важности). 

Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом исти ће се 

сматрати неприхватљивом и понуда ће се одбити. 

       Члан 11  

Уколико се  Продавац налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне 

јавне набавке дужан је да Наручиоцу; 

-у року од 5 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко соло меницу са 

меничним писмом у висини од 15% уговорене вредности без пдв-а, која ће бити са клаузулама: 

неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, са роком важности 

који је 10 дана дужи од истека рока за реализацију уговора. Ако се за време трајања уговора 

промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност бланко соло менице за добро извршење 

посла  

Члан 12  

Продавац гарантује да ће испоручити уговорена добра , а у случају да то не учини, сагласан је 

да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога настане.  

Раскид уговора 

Члан 13  

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у  случају да се продавац не придржава 

било које своје обавезе из Уговора а која се односи на квантитет, квалитет, рок испоруке и 

остале услове утврђене конкурсном документацијом. У наведеним случајевима Наручилац има 

право на уговорну казну од 10%  наплатом менице за добро извршење посла коју продавац 

доставља приликом закључења Уговора.  

 

Члан 14.  

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним 

роком од 15 дана , од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора .  
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Члан 15.  

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 

уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

Члан 16.  

У случају спора надлежан је суд у Новом Саду. 

            Члан 17. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 2 (два) 

примерака, а Извођач 2 ( два) примерка. 

  

ЗА НАРУЧИОЦА                                                                    ЗА ПРОДАВЦА 

__________________________                                                 _________________________  
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X   ОБРАЗАЦ – ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

На основу члана 26. ЗЈН 

 

_______________________________________________________________________________ 

(навести назив и адресу понуђача) 

 

даје следећу изјаву: 

 

 

ИЗЈАВА 

 

Под  пуном  материјалном и  кривичном одговорношћу  ПОТВРЂУЈЕМ да је понуђач 

_______________________________________________________________________ (навести 

назив и адресу понуђача) 

 

понуду бр. ___________________ од __________________ године (Понуђач уписује свој заводни 

број и датум) поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Датум                                                      Печат и потпис овлашћеног лица  понуђача 

     

_____________________________        ______________________________ 
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XI   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ  

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН  
 

 

           На основу члана 75. став. 2. ЗЈН  

 

__________________________________________________________ 

(навести назив и адресу понуђача) даје следећу изјаву: 

 

 

ИЗЈАВА 

 

Понуђач ________________________________________________ (уписати назив и адресу 

понуђача) је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине. 

 

 

             Датум                                                        Печат и потпис овлашћеног лица  понуђача 

     

_________________                                      ______________________________ 
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XII   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

Чланом 88. ЗЈН је предвиђено да: 

 (1) Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде. 

(2) Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 

(3) Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом 
да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Редни 

број 

 

Врста трошкова 

 

Износ трошкова 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

Датум            Печат и потпис овлашћеног лица  понуђача 

     

_____________________________           _____________________________ 

 

 

Напомена: Овај образац није обавезни елемент понуде.Наручилац задржава право провере 

износа трошкова увидом у фактуре и друга документа. 
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 XIII   ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ 

 

ПОДНОСИЛАЦ: 

 

Назив понуђача: __________________________ 

Седиште :_________________________________ 

Улица и број: ______________________________ 

Телефон: _________________________________ 

е-маил: __________________________________ 

Матични број:______________________________ 

ПИБ:_____________________________________ 

Име и презиме овлашћеног лица за контакт:  

________________________________________ 

 

 

 

     ПРИМАЛАЦ: 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ НОВИ САД, РАВАНИЧКА 2 

 

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ :  ЈНМВ број:3/2014 

 

 

 

   Н Е  О Т В А Р А Т И ! 

 

 

Датум и сат подношења: ___________________ 

 

Деловодни број понуде: ___________________ 

 

 ( попуњава НАРУЧИЛАЦ ) 

 

 

 

Напомена: овај образац се предаје код секретара Наручиоца у случају непосредног подношења 

понуде и представља потврду Наручиоца о дану и времену подношења понуде. 

 

 

 


