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Предшколска установа 

„Бошко Буха“ Инђија 
Душана Јерковића 17а Инђија 

Број: 404-253-7/2020-05 

Датум: 11.06.2020. 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ЈН бр. 8/2020 

 

ЈАВНА  НАБАВКА  ДОБAРА 
 

 
                    - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Датум  и  време: 
Крајњи рок за достављање 

понуда 

 

 

 

19.06.2020.  године  до  10:00 

Часова 

Јавно отварање 19.06.2020.  године  у   10:30 

Часова 

 

 

 

 

 

ИНЂИЈА, јун 2020. године 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-

253-3/2020-05 од 11.06.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 

бр. 404-253-4/2020-05 од 11.06.2020. године, припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности – Канцеларијски материјал  

ЈН бр. 8/2020 
 

 

 
Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

 

II Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 

количина и опис добара, начин спровођења контроле  и 

обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке добара и сл. 

 

5. 

III Техничка документација и планови 11. 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова 

12. 

V Критеријуми за доделу уговора 15. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 16. 

VII Модел уговора 35. 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуде 40. 

 

 

 

 

Конкурсна документација има укупно 46 страна. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

 

1. Подаци о Наручиоцу: 

Назив Наручиоца:                  Предшколска установа „Бошко Буха“ Инђија 

Адреса:                                    ул. Душана Јерковића бр. 17а,  22320 Инђија 

Интернет страница:                www.vrtic-indjija.rs 

E – маил:                                  vrtic@indjija.net 

ПИБ:                                        101489725 

Матични број:                         08127344 

 

 

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, ЗОО и 

другим релевантним законима и подзаконским актима. 

У складу са одредбама Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015 и 41/2019) употреба печата није обавезна. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 8/2020 су добра – Канцеларијски материјал. 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

Назив из општег речника набавки: канцеларијски материјал. 

Ознака из општег речника набавки: 30192000. 

 

Процењена вредност јавне набавке износи 1.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Набавка није резервисана за установе, организације, удружења или привредне 

субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање 

лица са инвалидитетом. 

 

6. Подношење електронске понуде није допуштено. 

 

7. Врста, опис и оквирна количина добара дати су у спецификацији која је 

саставни део понуде. 

 

8. Контакт 

Поповић Селена, службеник за јавне набавке, факс: 022/560-614, 

e-mail: selena.popovic@indjija.net 

 

9. Одлука о додели уговора донеће се у року од 25 дана од дана отварања понуда. 
 

mailto:selena.popovic@indjija.net
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10. Приликом израде понуде, молимо понуђаче да предметну конкурсну 

документацију детаљно поуче и у свему поступе по њој. За додатне информације и 

објашњења потребно је да се благовремено обрате Наручиоцу. 

Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу 

наручиоца www.vrtic-indjija.rs како би благовремено били обавештени о изменама, 

допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац у складу са 

чланом 63. став 1. Закона дужан да све измене и допуне конкурсне документације 

објави на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона, наручилац ће све додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуда објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vrtic-indjija.rs/
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИСПОРУКЕ ДОБРА И СЛ. 
 

Т Е Х Н И Ч К А     С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А 
 

 

1. РЕГИСТРАТОРИ, ФАСЦИКЛЕ, СВЕСКЕ: 

 

Р. бр. Назив артикла Јединица 

мере 

Оквирна 

количина 

Посебан захтев наручиоца 

1. Регистратор А4 

широки са кутијом 

ком. 200 Кутија картон: Лепенка дебљине 

1,00мм. Кутија је пресвучена: папир 

офсет 115г. Регистратор картон 

лепенка 1,50мм. Регистратор је 

пресвучен папир офсет 100г. 

Механизам регистратора: Механизми 

за регистраторе израђени су од високо 

квалитетних материјала, заштићених 

пресвлаком од никла. Метална копча 

за фиксирање папира уметнутог у 

механизам. Код усправног положаја 

регистратора остану папири равни. 

„Minord“ или одговарајуће 

2. Регистратор А4 

уски са кутијом 

ком. 50 Кутија картон: Лепенка дебљине 

1,00мм. Кутија је пресвучена: папир 

офсет 115г. Регистратор картон 

лепенка 1,50мм. Регистратор је 

пресвучен папир офсет 100г. 

Механизам регистратора: Механизми 

за регистраторе израђени су од високо 

квалитетних материјала, заштићених 

пресвлаком од никла. Метална копча 

за фиксирање папира уметнутог у 

механизам. Код усправног положаја 

регистратора остану папири равни. 

„Minord“ или одговарајуће 

3. Бела картонска 

фасцикла 

ком. 400 Хромокартон фасцикла А4, 

беле боје, 280гр трипле 

4. Фасцикла са гумом ком. 20 Фасцикла А4 са гумом у боји, 

345x245мм. Израђена из једног 

дела од картона 600гр 

пластифициран. 

5. Фасцикла ПВЦ са 

механизмом  

ком. 250 Фасцикла А4 ПВЦ са 

механизмом ЈАЧА. Две рупе, 

више боја. 

6. Фолија „У“  пак. 30 Снажна фолија, фасцикла за 

одлагање / заштиту документације, 

формата А4. Перфорирана и са 

рупама са стране, 11 рупа, за 

лакше архивирање у регистраторе 
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и фасцикле са прстеновима. 

Паковање 1/100, ПВЦ, 

150микрона, боја провидна. 

7. Скраћени 

деловодник 

ком. 2 Формат А4, тврдо коричени 

8. Фасцикла писмо А4 ком. 10 Формат А4 са дугметом PVC, 

димензије 232x330mm, дебљине 

180микроба 

9. Фасцикла писмо А5 ком. 10 Формат А5 са дугметом PVC, 

димензије 135x250mm, дебљине 

180микроба 

10. Самолепљиви блок 

75 x 75 mm 

ком. 100 Самолепљиви папир за поруке, 

димензије 75 x 75 mm, 100 

листова у боји (неон, микс) 

11. Самолепљиви блок 

50 x 50 mm 

ком. 300 Самолепљиви папир за поруке, 

димензије 50 x 50 mm, 100 

листова у боји (неон, микс) 

12. Роковник средњи 

B5 

ком. 40 Додаци: део за уписивање 

личних података. Материјал за 

облагање корице: термо 

осетљива еко кожа. Колор мапа 

бели офсет папир, димензије 

17,5 x 24,5цм. 

13. Доставна књига за 

место 

ком. 2 Формат А4, тврдо коричена. 

14. Путни налог за 

путничко возило 

ком. 5 Формат А4, пресавијен, папир 

офсет 80гр, 1/100, нумерација 

блок 

15. Путни налог за 

теретно моторно 

возило 

ком. 5 Формат А4, пресавијен, папир 

офсет 80гр, 1/100, нумерација 

блок 

16. Свеска А4  

 

ком. 30 200 листова, тврди повез. 

17. Фасцикла архивска 

(хербаријум) 

ком. 100 Архивска картонска фасцикла 

са пантљикама, за одлагање 

документације А4 формата 

 

 

2. ПРИБОР ЗА ПИСАЊЕ 

 

Р. бр. Назив артикла Јединица 

мере 

Оквирна 

количина 

Посебан захтев наручиоца 

1. Фломастер лајнер  ком. 150 Троугласти ергономски облик, 

дебљина исписа 0,4мм, „stabilo“ 

или одговарајуће 

2. Текст маркер ком. 200 Класичан, нетоксична тинта, 

маркирање текстова на свим 

врстама папира, дебљина 
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писања 1-5мм, „staedtler“ или 

одговарајуће 

3. CD DVD маркер ком. 40 Маркер CD-DVD-OHP црни, 

1мм-М-моментално сушење, 

0,7мм 

4. Графитна оловка  ком. 30 тврдоћа: HB, пречник мине 

2мм, „staedtler“ или 

одговарајуће 

5. Техничка оловка  ком. 30 Техничка оловка/патентара са 

металним телом и металним 

механизмом. Гумирани држач. 

0,5мм. „staedtler“ или 

одговарајуће 

6. Хемијска оловка ком. 400 Израђена од ПВЦ материјала, 

дебљина отиска 0,7мм, плаво 

мастило, „WinningWZ 2001“ 

или одговарајуће 

7. Хемијска оловка - 

ролер 

ком. 30 Хемијска оловка, ролер, 

пластично кућиште са клипсом, 

мастило које се брзо суши. Врх 

оловке од карбидне куглице 

0,7мм. „Uniball“ или 

одговарајуће 

8. Мине за техничку 

оловку 0.5 mm 

пак. 20 Графитне мине за патент 

оловку, дебљине 0,5мм, тврдоћа 

HB, 12 мина у ПВЦ кутији. 

„staedtler“ или одговарајуће 

9. Хемијска оловка са 

уљаним мастилом  

ком. 100 Пластично кућиште са 

клипсом,гумени грип, дебљина 

писања 0,6мм, уљано мастило.  

„Nano Slick“ или одговарајуће 

 

3. ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ 

 

Р. бр. Назив артикла Јединица 

мере 

Оквирна 

количина 

Посебан захтев наручиоца 

1. Преградни картон  пак. 20 Скраћени 10*24, у боји, формат 

А4, 180гр, 1/100 

2. Фотокопир папир 

А4  

рис 1000 Формат А4, граматура: 80гр. За 

све врсте црно-белих, ласерских 

и inkjet штампача и фотокопир 

апарата. 

3. Образац за Попис 

аката 

ком. 20 Образац бр. 12 – Попис аката 

4. Блок Признаница  

 

блок 100 Формат А6, Самокопирајући 

5. Налог магацину да 

изда А5 

блок 150 Формат А5, НЦР 1/100 
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6. Омот списа  ком. 500 формат: А3, бели, офсет, 

образац бр. 13 

7. Налог за пренос блок 2 Образац бр. 3, 1+1 

8. Налог за уплату блок 10 Прописан Одлуком о облику, 

садржини и начину коришћења 

образаца платних налога за 

извршење платних трансакција 

у динарима („Сл. Гласник РС“ 

бр. 55/2015, 78/2015, 82/2017, 

65/2018 и 22/2019) 

9. Каро хартија  рис 5 Паковање од 250 преклопа. 

Димензија је А3 расклопљен 

(отворен) 

10. Адинг ролна  ком. 40 Папирне адинг ролне 57/50мм 

за рачунске машине. 1+0. 

пречник 45мм 

11. Књига рада 

стручног сарадника 

ком. 3 Образац бр. 6 

12. Књига васпитно-

образовног рада 

ком. 70 Образац бр. 3 

13. Књига неге и 

васпитно 

образовног рада 

ком. 15 Образац бр. 2 

14. Санитарне 

књижице 

ком. 30 Формат А6 

15. Отпремница А5 блок 3 Формат А5 НЦР 1/100 

 

 

4. ПОТРОШНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 

 

Р. бр. Назив артикла Јединица 

мере 

Оквирна 

количина 

Посебан захтев наручиоца 

1. Спајалице 33 mm 

 

пак. 100 1/100, никловане 

2. Спајалице 50 mm 

 

пак. 30 1/100, никловане 

3. Сталак за селотејп 

траку 

ком. 10 За селотејп 15x33 

4. Коректор у траци  ком. 70 За корекције свих врста мастила 

на свим врстама папира. Мат 

бела, покрива 1 ред текста, 

дужина траке мин. 5м. 

5. Селотејп трака 

48/50 

ком. 10 40 микрона, 48x50мм, прозирно 

бела 

6. Селотејп трака 

15/33 

ком. 50 40 микрона, 15x33мм, прозирно 

жута 

7. Селотејп трака 

50/10  

ком. 5 ПВЦ, обострано лепљива 
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8. Чиоде са главом  

 

пак. 100 Са главом у боји, 1/100 

9. Рачунарска 

машина  

ком. 1 Једноредни дисплеј са мин 12 

цифара, израчунавање са и без 

пореза, сумирање свих 

претходних израчунавања 

помоћу гранд тотала, 

конверзија валута, „Citizen“ или 

одговарајуће 

10. Алкална батерија 

АА LR6  

пак. 30 Алкалне батерије високог 

квалитета, 1/4, „Duracell“ или 

одговарајуће 

11. Алкална батерија 

ААА 1.5 V LP03 

пак. 30 Алкалне батерије високог 

квалитета, 1/4, „Duracell“ или 

одговарајуће 

12. Расхефтивач ком. 10 Метални са кочницом 

13. Гумица за брисање ком. 10 Високо квалитетни учинак 

брисања; минимално мрвљење; 

заштитни целофан са 

перфорацијом за лакше 

распакивање гумице – клизајућа 

навлака за угодно руковање. 

14. Мастило за печат ком. 5 Плаво 30мл. „Horse“ или 

одговарајуће 

15. Јастуче за печат ком. 2 Плаво, величина 70x110мм -

+5%, метални, „Horse“ или 

одговарајуће 

16. CD DVD ком. 100 Оптички диск DVD-R, мин. 4,7 

GB 

17. Компакт-диск (CD) ком. 200 CD-R, мин. 700MB 

18. Коверта за CD ком. 300 Бела, димензије 125x125мм 

19. Маказе за папир  ком. 20 Дужина 25,5цм, пластична 

дршка, оштрица од нерђајућег 

челика 

20. Коверат american 

BP самолепљиви 

ком. 400 Величина: 11x23цм. 

21. Коверат 1000 AD  ком. 100 Жуте боје, влажно лепљење, 

димензије: 230x360. 

22. Коверат Б5 

самолепљиви  

ком. 500 Рози, 175x250мм, 80г 

23. Резач за оловке ком. 5 Метални, анатомски облик, 

једноделни 

24. Лењир  ком. 5 Пластични, провидни, 50цм 

25. Бушач папира ком. 5 Капацитет 40 листова, метални 

26. Хефталица за 

папир 24/6 

ком. 10 Ручна, 24/6, хефта до 45 

листова, метална 

27. Хефталица за 

папир no 10 

ком. 10 Ручна, no 10, хефта до 20 

листова, метална 
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28. Кламeрице 24/6 пак. 100 1/1000, 24/6 

29. Кламeрице no10 пак. 50 1/1000, no 10 

30. Канап кудељни  ком. 5 дебљина 0,9мм, тежина клупка 

500гр, браон боја, 040/2 

31. Фолија за 

пластификацију  

А3 

пак. 5 1/100, фолије за ламинацију за 

папире и фотографије А3 

формата, дебљина 1125 

микрона 

32. Фолија за 

пластификацију А4 

пак. 5 1/100, фолије за ламинацију за 

папире и фотографије А4 

формата, димензије 216x303мм, 

дебљина 100 микрона 

33. Чаша за оловке ком. 8 Округла, жичана 

34. Етикете - 

налепнице 

пак.  10 А4, беле боје, димензије 

210x297мм, 1/100 

35. Копирање стр. 12.000 Услуга копирања 

36. Магнетна кутија за 

спајалице 

ком. 10 Округла магнетна кутија за 

спајалице, пластика са 

магнетним грипом за лако 

хватање спајалица 

37. USB flash ком. 5 16GB меморије 

38. Flipchart блок ком. 5 50 бланко листова у блоку 

39. ID картице ком. 200 Пластичне, беле боје 

40. Лепак у туби ком. 10 „ОXO“ 20 гр или одговарајуће 

41. Овлаживач за 

прсте  

ком. 5 PVC у боји 

 

 

5. ПУЊЕЊЕ КЕТРИЏА 

 

 

Р. бр. 

 

Ознака кетриџа 

 

Јединица 

мере 

Оквиран 

број пуњења 

на 

годишњем 

нивоу 

1. SH HP CF230A M227 ком. 60 

2. SH HP CE278A/CRG728 ком. 100 

3. SH HP Q2612A/FX10/FX9/CRG-703 ком. 50 

4. SH HP CB541A CPLJ1215 Canon 716 Cyan ком. 7 

5. SH HP CB542A CPLJ1215 Canon 716 Yellow ком. 7 

6. SH HP CB543A CPLJ1215 Canon 716 magenta ком. 7 

7. SH HP CF540A Black ком. 10 

8. SH HP CF279A M12A ком. 4 

9. SH 505A/CF280A LJ2035 Ecoprint ком. 20 

10. CB 435A ком. 5 

11. SH HP CE285A/CB436A/CB435A/CRG125/312/ ком. 10 
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313/325/712/713/725/912/913/925 

12. SH Xerox phaser 3020E/WC3025 ком. 5 

13. SH HP CF283A LJ PM 125NW ком. 10 

 

 

НАПОМЕНА: 

 

 Понуђена добра морају у потпуности да одговарају техничким 

карактеристикама. 

 У случају да понуђач нуди заменске тонере, потребно је да за сваки бренд 

који ће испоручивати заменске тонере, уз своју понуду достави стандарде: 

ISO 9001, 14001 и STMC, као доказ да се производња тих тонера одвија у 

складу са тим стандардима. Такође, тонер касете морају бити потпуно нове 

и да својим капацитетом, паковањем и карактеристикама морају бити 

идентичне ОЕМ производу. 

 Предметна добра морају бити нова, неоштећена, технички исправна и у 

оригиналним паковањима. Добра морају бити упакована у амбалажи и на 

начин који је прописан за ову врсту добара и која обезбеђује од делимичног 

или потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и 

ускладиштењу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

Техничка документација не садржи техничку документацију и планове. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

 

Право учешћа у поступку има понуђач ако испуњава обавезне услове за учешће 

у поступку прописане чланом 75. Закона. 

У наставку су таксативно наведени обавезни услови које сваки понуђач мора да 

испуни.  

 

1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН  

 

Обавезни услови за учешће у поступку (члан 75. ЗЈН): 

 

Р. бр. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испуњеност обавезних услова, у складу 

са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 

достављањем Изјаве (Образац изјаве  

дат је у поглављу VI конкурсне 

документације), којом под пуном 

материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне 

набавке.  

 

 

 

2. 

Да он и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да 

није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (чл. 

75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН) 

 

 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и 

друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када 

има седиште на њеној територији (чл. 75. 

ст. 1. тач. 4) ЗЈН) 

 

 

4. 

Понуђач је дужан да при састављању 

понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произилазе из важећих прописа 

о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, 

као и да нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде 

(чл. 75. ст. 2. ЗЈН) 
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2. Упутство како се доказује испуњеност услова 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

ускладу са чл. 77. став 4. Закона, 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 јавне 

набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

Сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) Закона. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача. Подизвођач 

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од 

понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију захтеваних 

доказа о испуњености услова, а може да затражи на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Наручилац доказе може 

да затражи и од осталих понуђача. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 

дана, не достави оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености 

обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или 

појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 

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

приказу обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног привредног суда; 

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из одговарајућег регистра. 

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

приказу обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда 

на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 

правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке 

из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 

кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 

доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 

против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене 

евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
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Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 

законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за 

неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном 

приказу обавезних услова – Доказ: 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе 

и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног 

органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 

јавној набавци и да је документује на прописан начин. 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 

1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. ЗЈН. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа, и то: 

 доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру 

који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно 

доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре – 

www.apr.gov.rs. 

       Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 

доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 

којим се уређује електронски документ. 

        

 

   

 

 

 

http://www.apr.gov.rs/
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

1. Критеријум за доделу уговора: 

 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна цена без 

ПДВ-а. 

 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 

извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 

истом понуђеном ценом 

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. У 

случају истог понуђеног рока важења понуде, као најповољнија биће изабрана понуда 

оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 
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VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – 

Канцеларијски материјал, ЈН број 8/2020. 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт:  

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 

је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
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5) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, набавка добара – канцеларијски материјал, ЈН бр. 8/2020 
 

 

Укупна цена (без ПДВ-а):  

 

Износ ПДВ-а:  

 

Укупна цена (са ПДВ-ом):  

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу (уколико 

понуђач подноси понуду са подизвођачима): _______________ 

 

У понуђене цене су укључени сви пратећи трошкови (превоз, испорука и достава). 

Јединичне цене добара су фиксне и неће се мењати током трајања уговора. 

 

Рок и начин плаћања: вршиће се у року од 45 дана од дана уношења фактуре у 

Централни регистар фактура. 

Рок важења понуде (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде): 

____________ 

Рок испоруке: сукцесивно, по потребама Наручиоца, и то у року од 24 часа од момента 

пријема требовања. 

Место испоруке: главни објекат Предшколске установе „Бошко Буха“, објекат 

„Сунце“, ул. Душана Јерковића 17а. 

Гарантни рок (не може бити краћи од 3 месеца од дана испоруке сваког појединачног 

добра): _____________ 

Рок за отклањање недостатака (не може бити дужи од 5 дана од дана пријављивања 

истих): __________ 

Образац структуре цене је саставни део обрасца понуде. 

 

 

 

Датум:                   Понуђач: 

 

_________________                                 ______________________ 

 

 

Напомена: 

Образац понуде понуђач мора да попуни 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 сви понуђачи из 

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

попунити и потписати образац понуде. 
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(ОБРАЗАЦ 2) 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

1. РЕГИСТРАТОРИ, ФАСЦИКЛЕ, СВЕСКЕ: 

 

Р. 

бр. 

 

Назив артикла 

Јединиц

а мере 

Оквирна 

количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

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

1. Регистратор А4 широки са 

кутијом 

ком. 200     

2. Регистратор А4 уски са 

кутијом 

ком. 50     

3. Бела картонска фасцикла ком. 400  

 

   

4. Фасцикла са гумом 

 

ком. 20     

5. Фасцикла ПВЦ са 

механизмом  

ком. 250     

6. Фолија „У“  пак. 30  

 

   

7. Скраћени деловодник ком. 2  

 

   

8. Фасцикла писмо А4 ком. 10  

 

   

9. Фасцикла писмо А5 ком. 10  

 

   

10. Самолепљиви блок 75x75mm ком. 100  
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11. Самолепљиви блок 50x50mm 

 

ком. 300     

12. Роковник средњи B5 ком. 40  

 

   

13. Доставна књига за место ком. 2  

 

   

14. Путни налог за путничко 

возило 

ком. 5     

15. Путни налог за теретно 

моторно возило 

ком. 5     

16. Свеска А4 

 

ком. 30     

17. Фасцикла архивска 

(хербаријум) 

ком. 100     

     УКУПНО:  

 

 

 

2. ПРИБОР ЗА ПИСАЊЕ 

 

Р. 

бр. 

 

Назив артикла 

Јединиц

а мере 

Оквирна 

количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

1. Фломастер лајнер  

 

ком. 150     

2. Текст маркер 

 

ком. 200     

3. CD DVD маркер 

 

ком. 40     

4. Графитна оловка  

 

ком. 30     
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5. Техничка оловка  

 

ком. 30     

6. Хемијска оловка 

 

ком. 400     

7. Хемијска оловка – ролер 

 

ком. 30     

8. Мине за техничку оловку 0.5 

mm  

пак. 20     

9. Хемијска оловка са уљаним 

мастилом  

ком. 100     

      

УКУПНО: 

  

 

 

 

 

3. ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ 

 

Р. 

бр. 

 

Назив артикла 

Јединиц

а мере 

Оквирна 

количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

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

1. Преградни картон  пак. 20  

 

   

2. Фотокопир папир А4  рис 1.000  

 

   

3. Образац Попис аката ком. 20  

 

   

4. Блок Признаница  блок 100  
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5. Налог магацину да изда А5 блок 150  

 

   

6. Омот списа  ком. 500  

 

   

7. Налог за пренос блок 2  

 

   

8. Налог за уплату блок 10  

 

   

9. Каро хартија  рис 5  

 

   

10. Адинг ролна  ком. 40  

 

   

11. Књига рада стручног 

сарадника 

ком. 3  

 

   

12. Књига васпитно-образовног 

рада 

ком. 70  

 

   

13. Књига неге и васпитно 

образовног рада 

ком. 15     

14. Санитарне књижице ком. 30  

 

   

15. Отпремница А5 блок 3  

 

   

     УКУПНО:  
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4. ПОТРОШНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 

 

Р. 

бр. 

 

Назив артикла 

Јединиц

а мере 

Оквирна 

количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

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

1. Спајалице 33 mm пак. 100  

 

   

2. Спајалице 50 mm пак. 30  

 

   

3. Сталак за селотејп траку ком. 10  

 

   

4. Коректор у траци  ком. 70  

 

   

5. Селотејп трака 48/50 ком. 10  

 

   

6. Селотејп трака 15/33 ком. 50  

 

   

7. Селотејп трака 50/10  ком. 5  

 

   

8. Чиоде са главом  пак. 100  

 

   

9. Рачунарска машина  
 

ком. 1     

10. Алкална батерија АА LR6  пак. 30  

 

   

11. Алкална батерија ААА 1.5 V 

LP03 

пак. 30     

12. Расхефтивач ком. 10  
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13. Гумица за брисање ком. 10  

 

   

14. Мастило за печат ком. 5  

 

   

15. Јастуче за печат ком. 2  

 

   

16. CD DVD ком. 100  

 

   

17. Компакт-диск (CD) ком. 200  

 

   

18. Коверта за CD ком. 300  

 

   

19. Маказе за папир  ком. 20  

 

   

20. Коверат american BP 

самолепљиви 

ком. 400  

 

   

21. Коверат 1000 AD  ком. 100  

 

   

22. Коверат Б5 самолепљиви  ком. 500  

 

   

23. Резач за оловке ком. 5  

 

   

24. Лењир  ком. 5  

 

   

25. Бушач папира 

 

ком. 5     

26. Хефталица за папир 24/6 

 

 

ком. 10     
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27. Хефталица за папир no 10 ком. 10  

 

   

28. Кламарице 24/6 

 

пак. 100     

29. Кламарице no10 пак. 50  

 

   

30. Канап кудељни  ком. 5  

 

   

31. Фолија за пластификацију А3 

 

пак. 5     

32. Фолија за пластификацију А4 

 

пак. 5     

33. Чаша за оловке ком. 8  

 

   

34. Етикете - налепнице пак.  10  

 

   

35. Копирање стр. 12.000  

 

   

36. Магнетна кутија за спајалице ком. 10  

 

   

37. USB flash ком. 5  

 

   

38. Flipchart блок ком. 5  

 

   

39. ID картице ком. 200  

 

   

40. Лепак у туби 

 

 

ком. 10 
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41. Овлаживач за прсте 

 

ком. 5     

     УКУПНО:  

 

 

 

 

 

5. ПУЊЕЊЕ КЕТРИЏА 

 

Р. 

бр. 

 

Ознака кетриџа 

 

Јединиц

а мере 

Оквиран 

број 

пуњења на 

годишњем 

нивоу 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

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

1. SH HP CF230A M227 ком. 60  

 

   

2. SH HP CE278A/CRG728 ком. 100  

 

   

3. SH HP 

Q2612A/FX10/FX9/CRG-703 

ком. 50  

 

   

4. SH HP CB541A CPLJ1215 

Canon 716 Cyan 

ком. 7  

 

   

5. SH HP CB542A CPLJ1215 

Canon 716 Yellow 

ком. 7  

 

   

6. SH HP CB543A CPLJ1215 

Canon 716 magenta 

ком. 7  

 

   

7. SH HP CF540A Black ком. 10  
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8. SH HP CF279A M12A ком. 4  

 

   

9. SH 505A/CF280A LJ2035 

Ecoprint 

ком. 20     

10. CB 435A ком. 5  

 

   

11. SH HP CE285A/CB436A/CB43 

5A/CRG125/312/313/325/712/ 

713/725/912/913/925 

ком. 10     

12. SH Xerox phaser 

3020E/WC3025 

ком. 5     

13. SH HP CF283A LJ PM 125NW 

 

ком. 10     

     УКУПНО:  
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6. Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке, 

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке, 

- у колону 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим 

количинама; на крају уписати укупну цену предмета јавне набавке без ПДВ-а, 

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени 

предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 

са траженим количинама; на крају уписати укупну цену предмета набавке са 

ПДВ-ом. 

 
 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

Напомена: Уколико се подноси заједничка понуда, сви учесници у заједничкој понуди морају 

бити наведени. Сви чланови групе понуђача потписују предметни Образац, осим ако је у 

споразуму из члана 81. став 4. Закона о јавним набавкама наведен само један учесник у 

заједничкој понуди (члан групе понуђача) који је овлашћен за потписивање овог обрасца. 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона прилажемо структуру трошкова насталих 

приликом припреме понуде број _________________ до __________________ год. у 

поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – Канцеларијски материјал. 

 

Ред. бр. ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС (у динарима) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 УКУПНО:  
 

 

Напомена: 

Понуђач може у оквиру понуде доставити 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 израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

Достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

 

 

 

          Датум:                             Потпис овлашћеног лица Понуђача: 

 

_______________       _______________________ 
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(ОБРАЗАЦ 4) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
У складу да чл. 26. и чл. 61. ст. 4. тач. 9) Закона, као овлашћено лице Понуђача, 

 

_____________________________________________________________ 

(пун назив, адреса и матични број Понуђача) 

 

дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуду број 

______________ од _______________ год., припремљену на основу позива за 

подношење понуда у предмету јавне набавке добра – Канцеларијски материјал, ЈН бр. 

8/2020, објављеног на Порталу јавних набавки и на интернет страници Предшколске 

установе „Бошко Буха“, подносим независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

       Датум:                        Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

______________      _____________________ 

 

 

Напомена: 

У случају постојања основане сумње у истинитост Изјаве о независној понуди, 

Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако 

утврди да је понуђач, односно, заинтересовано лице потврдило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 

Закона. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се Изјава копира у 

довољном броју примерака, да се попуни, овери потписом овлашћеног лица за сваког 

понуђача из групе понуђача. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 

И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75.  

На основу члана 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу: 

 

 

ИЗЈАВА 

 

 

Понуђач _____________________________________ (навести назив понуђача) у 

поступку јавне набавке добара – канцеларијски материјал, ЈН бр. 8/2020, испуњава све 

услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији и 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                                                 _____________________                                                         

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача на који начин сваки понуђач 

из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 

4) ЗЈН. 
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(ОБРАЗАЦ 6) 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ 

ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач_____________________________________________(навести назив 

подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – канцеларијски 

материјал, ЈН бр. 8/2020, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији и 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                                                   _____________________                                                         

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача.  
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

У случају потписивања уговора са понуђачем који је у својој понуди навео једног 

или више подизвођача, у уговору морају бити наведени сви подизвођачи. 

У случају потписивања уговора са подносиоцима заједничке понуде, у уговору 

морају бити наведени сви учесници заједничке понуде. 

        Модел уговора понуђач мора да ПОПУНИ И ПОТПИШЕ СВЕ СТРАНЕ, чиме 

се потврђује да се слаже са моделом уговора. 

Уколико понуђач не потпише модел уговора, сматраће се да је, подношењем 

понуде, прихватио одредбе модела уговора. 

Уколико уговор буде додељен понуђачу који није потписао модел уговора, исти је 

обавезан да потпише уговор чија се садржина не разликује од садржине модела 

уговора. 

Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише уговор, наручилац ће уговор 

доделити следећем најповољнијем понуђачу и доставити Управи за јавне набавке доказ 

негативне референце понуђача који је одбио да закључи уговор. 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем 

подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, 

односно сви подизвођачи.  

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да 

модел уговора потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати модел уговора.  
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УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ 

МАТЕРИЈАЛ 

ЈН бр. 8/2020 

 

 

Закључен између: 

 

1. Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија, ул. Душана Јерковића  бр. 17а, 

М.Б.: 08127344, шифра делатности: 8510, ПИБ: 101489725, бр. т. рн: 840-516661-11 код 

Управе за јавна плаћања, у даљем тексту: Купац, а коју заступа директор Кресоја Јелена 

и  

 

2. _______________________________, ул. ________________________ бр. ________, 

матични број __________________, ПИБ ____________________, бр. т. рн.: 

______________________________ код банке _____________________, у даљем тексту: 

Продавац, а кога заступа директор _________________. 

 

Уговорне стране сагласно констатују да је Купац, у својству Наручиоца, на основу 

члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

спровео поступак јавне набавке мале вредности добара – Канцеларијски материјал, ЈН 

бр. 8/2020, да је Продавац, у својству Понуђача, доставио понуду број 

________________ од _______________ год. која је код Наручиоца заведена под бројем 

________________ од _______________ год. и да је Наручиолац донео Одлуку о додели 

уговора бр. ______________________ од _______________ год. 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

      Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза уговорних страна 

у погледу ЈН бр. 8/2020, набавка добара – канцеларијски материјал, у свему према 

усвојеној понуди Продавца бр. _________________ од _______________ године, која 

чини саставни део овог Уговора. 

 

Продавац наступа са подизвођачем ____________________________ из _____________ 

ул. _______________________, који ће делимично извршити предметну набавку и то у 

делу __________________________________________________________. 

 

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА 

Члан 2. 

      Уговор се закључује на период од 12 месеци, и то на период од 16.07.2020. године 

до 15.07.2021. године. 

 

ВРЕДНОСТ 

Члан 3. 
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      Укупна вредност овог Уговора износи __________________ динара без ПДВ-а, ПДВ 

износи _________________, односно _______________________ динара са ПДВ-ом. 

      Купац се обавезује да цену за испоручена добра из члана 1. овог Уговора уплаћује 

на рачун Продавца бр. ________________________ код ____________________ банке у 

року од 45 дана од дана уношења фактуре у Централни регистар фактура, након сваке 

сукцесивне испоруке. 

      Цене су фиксне и неће се мењати у току трајања уговора. 

      У цену урачунати цену предмета јавне набавке, трошкове средстава за рад, 

трошкове превоза, потребног материјала, као и све остале пратеће трошкове везане за 

стручну и квалитетну реализацију предмета набавке. 

      Уговорне стране су сагласне да се, у складу са чланом 115. ЗЈН , након закључења 

овог Уговора без претходног спровођења поступка јавне набавке може повећати обим 

предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5% 

укупне вредности из става 1. овог члана. 

 

Члан 4. 

      Обавезе које доспевају у овој буџетској години ће бити реализоване у складу са 

финансијским планом и планом набавки за ову годину, а обавезе које доспевају у 

наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која ће им 

за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНЕ, ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РЕКЛАМАЦИЈЕ И 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 5. 

    Продавац се обавезује да ће се у свему придржавати прописа, норматива и стандарда 

важећих за робу која је предмет овог уговора, као и то да испоручена роба мора да 

задовољи све прописане услове квалитета и исправности производа који су наведени у 

конкурсној документацији. 

     Роба мора бити упакована и транспортована од стране Продавца на начин на који је 

прописан за ову врсту робе. 

 

Члан 6. 

     Гарантни рок за испоручена добра износи __________ месеца од дана испоруке 

сваког појединачног добра. 

 

Члан 7. 

     Квалитативни и квантитативни пријем робе вршиће се у присуству овлашћених 

представника продавца и Купца. Контрола квалитета врши се у тренутку пријема робе. 

Сви евентуални приговори на квалитет и количину одмах се констатују записником о 

примопредаји, док се роба која не одговара уговореној не преузима. 

     Продавац се обавезује да одмах по утврђивању недостатака изврши допуну 

недостајуће, оштећене или неквалитетне робе, а оправданост примедбе утврдиће 

странке споразумно. 

     Накнадно уочене недостатке и скривене мане на преузетој роби Купац може да 

пријави у моменту откривања, а Продавац је дужан да недостатке отклони о свом 

трошку или да рекламирану робу замени новом у року од ________ дана (не дужи од 5 

дана) од дана пријављивања истих. 
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     Отпремница, потврђена потписом овлашћеног представника Купца, заједно са 

фактуром представља основ за плаћање испоручених добра. 

 

 

АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА 

Члан 8. 

     Добра морају бити упакована у оригиналном паковању и/или амбалажи 

(карактеристичну за ту врсту добара), при чему транспортна паковања треба да буду 

затворена тако да обезбеђују производ од лома, загађења, расипања, квара и других 

промена. 

     Продавац се обавезује да превоз добара, у одговарајућем паковању, врши 

одговарајућим транспортним/доставним возилом. 

      

ИСПОРУКА 

Члан 9. 

     Продавац ће купцу сукцесивно испоручивати добра у складу са потребама Купца у 

погледу врсте, количине и динамике испоруке, а на основу требовања које Купац 

доставља Продавцу. 

     Требовање мора да садржи тачну количину и врсту добара која морају да буду 

испоручена, као и време испоруке. 

     Продавац се обавезује да испоруку изврши у року од 24 часа од момента пријема 

требовања. У случају да Продавац није у могућности да испоручи добра у уговореном 

року, дужан је да о томе обавести Купца и достави потврду о немогућности испоруке. 

     Продавац се обавезује да испоруку врши у складу са условима и конкурсном 

документацијом. 

     Продавац је обавезан да уз сваку испоруку достави отпремницу. 

     Испорука добара се врши у објекту Предшколске установе у Инђији, у ул. Душана 

Јерковића 17а. 

 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 10. 

     Продавац је дужан да у моменту закључења овог Уговора достави Купцу, као 

средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, једну бланко соло меницу 

неопозиву, безусловну, наплативу на први позив, односно без права приговора за добро 

извршење уговора, у висини од 10% од укупне вредности понуде (без ПДВ-а), заједно 

са следећим документима: 

 прописно сачињено и потписано овлашћење Купцу за попуњавање и подношење 

одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење); 

 фотокопију картона депонованих потписа и извод из Регистра привредних 

друштава – АПР, којима се доказује да је лице које потписује бланко соло 

меницу и менично овлашћење, овлашћено за заступање Продавца и да нема 

ограничењаза исто; 

 фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање 

понуђача); 

 фотокопију захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке, 

као доказ да је меница регистрована у Регостру НБС. 
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      Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не 

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

      По извршењу уговорених обавеза понуђача, средство финансијског обезбеђења за 

добро извршење посла ће бити враћено, на захтев понуђача. 

 

ВИША СИЛА 

Члан 11. 

     Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у 

извршењу уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више 

силе, уговорне стране су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 

сата. 

     Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, 

експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су 

Законом утврђени као виша сила. 

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 

      За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89, 

„Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003-Уставна повеља), као и други прописи који регулишу ову 

материју. 

Члан 13. 

     Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора уговорне стране ће 

решавати споразумно. 

     У случају да споразум није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Сремској 

Митровици. 

 

Члан 14. 

     Овај Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Купац задржава 

4 (четири), а Продавац 2 (два) примерка. 

 

 

      За Продавца,    М.П.      За Купца,   М.П. 

 

________________________          _____________________ 

              Кресоја Јелена, Директор 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред 

документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, оверен од 

стране овлашћеног судског тумача. 

Уколико наручилац у поступку прегледа и оцене понуда утврди да понуђач није 

доставио превод одређеног документа на српски језик, одредиће понуђачу примерен 

рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде. У случају спора релевантна је 

верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику. 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
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: Предшколска установа „Бошко Буха“, Душана 

Јерковића 17а, 22320   Инђија, са напоменом: ,,Понуда за јавну набавку добра – 

канцеларијски материјал, ЈН бр. 8/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

19.06.2020. године до 10:00 часова. 

      Јавно отварање понуда биће истог дана 19.06.2020. године одмах по истеку 

рока за подношење понуда, у 10:30 часова у просторијима  Предшколске установе 

„Бошко Буха“, Душана Јерковића 17а, Инђија. 

      Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се  

понуда  налази,  обележити време  пријема и евидентирати  број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде. 

     Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

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

сматраће се неблаговременом. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

Ова јавна набавка није обликована по партијама. 

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

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
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У складу са чл. 87. ст. 6. Закона, понуђач може да у року за подношење понуде 

измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је 

пуноважно ако наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о 

опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда. 

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која 

документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Предшколска установа 

„Бошко Буха“ Инђија, Душана Јерковића 17а, Инђија,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добраа – канцеларијски материјал, ЈН бр 8/2020 - 

НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добраа – канцеларијски материјал, ЈН бр 8/2020 - 

НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добраа – канцеларијски материјал, ЈН бр 8/2020 - 

НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – канцеларијски материјал, ЈН 

бр 8/2020 - 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. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
     Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

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

заједничких понуда. 

     У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), 

понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 

самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, 

обавезан је да исто наведе у понуди (поглавље VI), да наведе део набавке који ће 

поверити подизвођачу, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, при чему учешће подизвођача у извршењу јавне набавке не може бити 

веће од 50% од целокупне вредности понуде у складу са Законом. 

 Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености 

обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из 

чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача 

(поглавље IV поглавље, одељак 3). 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци. 

Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоца, без 

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

ради утврђивања испуњености услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 

Обавезно доставити Споразум групе понуђача. 

Сваки члан из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о 

испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона, док услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) 

Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 

набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатни услов из чл. 76. Закона, 

понуђачи испуњавају и доказују заједно. 

У складу са чл. 81. ст. 4. Закона, саставни део заједничке понуде је споразум којим 

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

набавке, а који садржи: 

a) Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

b) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

       Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина и услова плаћања:  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Плаћање се врши након извршене појединачне услуге, односно у року од 45 дана од 

дана уношења фактуре у централни регистар фактура. 

9.2. Захтеви у погледу рока и места испоруке добара 

Рок испоруке: Предметна добра се испоручују сукцесивно, по потребама 

Наручиоца, и то у року од 24 часа од момента пријема требовања. 

Место испоруке: главни објекат Предшколске установе „Бошко Буха“, објекат 

„Сунце“, ул. Душана Јерковића 17а. 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде. 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 не може мењати 

понуду. 

9.4. Захтеви у погледу гарантног рока 

Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет израде тражених добара, а за 

добра која подлежу гарантним роковима минимални гарантни рок је декларисани 

гарантни рок произвођача и не може бити краћи од 3 месеца од дана испоруке сваког 

појединачног добра. 

9.5. Захтеви у погледу рока за отклањање недостатака 

Уочене недостатке и скривене мане на преузетој роби Наручилац може да пријави у 

моменту откривања, а понуђач је дужан да недостатке отклони о свом трошку или да 
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рекламирану робу замени новом у року који не може бити дужи од 5 дана од дана 

пријављивања истих. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена у понуди исказује се у динарима са и без пореза на додату вредност и са свим 

пратећим и зависним трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена 

без пореза на додату вредност.  

У цену су урачунати цена предмета јавне набавке, трошкови средстава за рад, 

трошкови превоза, потребног материјала и сви остали трошкови везани за стручну и 

квалитетну реализацију предмета набавке. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

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

складу са чланом 92. Закона.  

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 

Изабрани понуђач је у обавези да приликом потписивања уговора као средство 

финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза достави: 

- Бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије, као и потврду о упису менице у регистар. 

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-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа 

који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу 

– писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека рока за коначно испуњење 

уговорних обавеза понуђача која су предмет обезбеђења. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

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

По извршењу уговорених обавеза понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла ће бити враћено, на захтев понуђача. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

  

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 

ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 
Конкурсна документација не садржи техничке документације и планове. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
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      Заинтересовано лице може, у писаном облику да тражи од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. 

      Пожељно је да постављена питања заинтересована лица наслове са „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима – јавна набавка добара: Канцеларијски 

материјал, ЈН бр. 8/2020. Питања је пожељно слати на e-mail: selena.popovic@indjija.net 

или факсом на број 022/560-614. 

       Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Тражење додатних 

информација и појашњења телефоном није дозвољено. Комуникација је у поступку 

јавне набавке прописана чл. 20. Закона и одвија се писаним путем, односно путем 

поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на 

Порталу јавних набавки. 

       Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

        По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 

нити да допуњује конкурсну документацију.  

       Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

        Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 

чланом 20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 

друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 

страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

       После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  

        Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

        Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

       У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

       Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

16. КВАЛИТЕТ 
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     Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати стандардима прихваћеним у 

РС, захтевима Наручиоца и важећим стандардима квалитета. 

     Предмет набавке мора да испуњава све функционалне карактеристике у складу са 

описом датим у спецификацији, која је саставни део Обрасца понуде и мора у свим 

аспектима одговарати захтевима Наручиоца и важећим стандардима квалитета чиме 

потврђује да испоручена добра одговарају прописима о квалитету и морају бити 

упакована у оригиналној амбалажи. 

 

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

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

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 

ЗАХТЕВА  

      Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

      Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 

selena.popovic@indjija.net, факсом на број 022/560-614 или препорученом пошиљком са 

повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 

набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом 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 3 дана пре истека рока за подношење понуда, 

без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 

63. став 2. овог Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио. 

      У случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење 

понуда. 

Захтев за заштиту правакојим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока којим се оспорава врста поступка, 

садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

      После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 

је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

      Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или мобли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека рока. 

      Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца 

за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 

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

износу од 120.000,00 динара уколико се подноси пре отварања понуда, односно 

60.000,00 динара уколико се захтев подноси након отварања понуда на број текућег 

рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о 

броју или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха 

уплате: Захтев за заштиту права, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права. 

     Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138.-166. Закона. 

 

19. Према чл. 9. ст. 1. тач. 18) Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС“, бр. 86/2015 и 41/2019) приликом сачињавања понуде УПОТРЕБА 

ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА. 


