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На основу  члана 61.Закона о јавним набавкама  „Сл. гласник РС“ број 124/12; 14/15 и 68/15 и 

одредби које нису у супротности са овим законом, Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова „Сл. гласник  РС“ 

број  86/15, Oдлуке о покретању поступка бр. 12/2219 од 06.06.2019. године и Решења о именовању комисије 

бр. 12/2220 од 06.06.2019. године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности добара – набавка добара –  

Набавка административне опреме и осталог материјала према потребама  

Дома ученика средњих школа Патријарх Павле – Београд – ДУПП-ЈНМВ-10/2019 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III 
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, рок 

испоруке добара, место испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 
4 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: 

Закона) и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

5-10 

V Критеријум за доделу Оквирног споразума Уговора 11 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 12-35 

VI-1 Образац понуде 13-16 

VI-2 
Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона (6.2.1.-Изјава 

понуђача, 6.2.2.-Изјава подизвођача) 
17-18 

VI-3 Образац изјаве о независној понуди 19 

VI-4 Обтазац – Модел оквирног споразума 20-23 

VI-5 Образац – Модел уговора 24-27 

VI-6 
Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни –

спецификација предметних добара 
28-32 

VI-7 

Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о 

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

и да понуђач нема забрану обављања делатности којаје на снази у време 

подношења понуде, 

33 

VI-8 Образац изјаве Понуђаћа о сродним пројектима 34 

VI-9 Образац трошкова припреме понуде 35 

VI-10 Модел меничног овлашћења 36 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 37-42 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Назив Наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ“ - Београд 

Адреса Наручиоца: ул.Здравка Челара  бр.14, Београд 

Интернет страница Наручиоца: www.domucenika.com 

Контакт: e-mail: jnabavke@domucenika.com  

Врста Наручиоца: индиректни корисник буџетских средстава при Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја 

 

2. Врста поступка јавне набавкe: Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности 

добара у циљу закључења Оквирног споразума са једним Понуђаћем у складу са Законом о јавним 

набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број ДУПП-ЈНМВ-10/2019 су ДОБРА: Набавка административне опреме и осталог 

материјала према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх Павле – Београд  

 

Ознака из општег речника набавке:  

30213200 – Таблет рачунари, 

30213000 – Персонални рачунари, 

30213100 – Преносиви рачунари, 

30211400 – Рачунарске конфигурације, 

30232110 – Ласерски штампачи, 

30232130 – Графички колор штамоачи, 

39711130 – Фрижидери, 

39714110 – Аспиратор, 

39711430 – Решои, 

42512200 – Зидни уређаји за климатизацију, 

39714100 – Вентилатори, 

42717000 – Опрема за пеглање и слагање рубља, 

39713430 – Усисивачи, 

39315000 –  Опрема за ресторане. 

 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке мале вредности добара у циљу закључења Оквирног споразума са једним Понуђаћем 

у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, на период 

од 2 године (24 месеца). 

 

5. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација  

Не спроводи се електронска лицитација. 

 

6. Контакт  
Контакт: е-mail адреса: jnabavke@domucenika.com, Факс: 011/2750-868 

 

 

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време Наручиоца од 07:00 - 

15:00 часова. Сва питања која су послата после радног времена Наручиоца телефаксом и електронском 

поштом сматраће се да су примљена првог наредног радног дана наручиоца. 

 

  

http://www.domucenika.com/
mailto:jnabavke@domucenika.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. ДУПП-ЈНМВ-10/2019 су ДОБРА – административна опрема и остали материјали 

према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх Павле – Београд. 

 

Ознака из општег речника набавке:  

30213200 – Таблет рачунари, 

30213000 – Персонални рачунари, 

30213100 – Преносиви рачунари, 

30211400 – Рачунарске конфигурације, 

30232110 – Ласерски штампачи, 

30232130 – Графички колор штамоачи, 

39711130 – Фрижидери, 

39714110 – Аспиратор, 

39711430 – Решои, 

42512200 – Зидни уређаји за климатизацију, 

39714100 – Вентилатори, 

42717000 – Опрема за пеглање и слагање рубља, 

39713430 – Усисивачи, 

39315000 – Опрема за ресторане 

                  

 

 

2. Партије 

Јавна набавка ниje обликована по партијама.  

 

 

 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 

1. Врста добара 

Врста предметних добара су рачунари, рачунарска опрема и делови, бела техника и расхладни уређаји. 

2. Техничке карактеристике и квалитет добара 

Спецификација ових услуга детаљно је приказана у Образцу структуре понуђене цене са упутством како да 

се попуни –спецификација предметних добара (Образац бр.6.6.). 

Наручилац ће преко овлашћених лица запослених код Наручиоца вршити перманентну контролу квалитета 

испоручених уговорених добара. Време, место, начин испоруке, према свему наведеном, мора се поштовати 

у потпуности. 

3. Рок испоруке добара 

Понуђач је дужан да наручена добра испоручи фцц-о магацин Наручиоца најкасније у року од 3 дана од дана 

пријема требовања од стране Наручиоца. Наручилац оставља могућност за потребом хитне (изненадне) 

испоруке, коју је Понуђач дужан да изврши у року не дужем од 1 дана од пријема захтева. Добра се 

испоручују сукцесивно у наведеним роковима. 

4. Место испоруке добара 

ФЦО магацин Наручиоца.  
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закона) и УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

 

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. Закона 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће 

у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

 

1) Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. (члан 

75. став 1. тачка 1) Закона);  

Доказ:  

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 учесника из групе  

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 Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови 

организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита, кривично дело преваре. 
(члан 75. став 1. тачка 2) Закона). 

Доказ:  

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 домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног 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 првостепени судови, чије је 

уверење потребно доставити:  

- Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица,  

- Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица,  

- Виши суд у Београду - Посебно одељење за организовани криминал да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе  

Напомена:  

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 учесника 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);Ови докази не 

могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

3) Да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије, или стране државе када понуђач има седиште на њеној територији. (члан 75. став 1. тачка 

4) Закона). 
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Доказ: 

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 учесника 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  

 

4) Да је при састављању понуда понуђач 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. (члан 75. став 2. Закона). 

Доказ: 

Потписан и оверен Образац изјаве из VI дела конкурсне документације.  

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, изјаву потписује и подизвођач.  

 

 

 

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА, 

које Понуђач мора испунити 

1) У погледу финансијског капацитета: 

а) да рачун понуђача није био неликвидан 12 месеци пре датума објављивања Позива за   

подношење понуда на Порталу јавних набавки; 

Доказ: 

Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности у периоду од 12 месеци пре 

објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки коју издаје Народна банке 

Србије 

б) да је закључио и реализовао најмање 5 уговорa о испоруци сродних предмета набавке са 

наручиоцима у смислу члана 2. Закона о јавним набавкама за 2016, 2017. и 2018. годину, чија је 

минимална вредност 5.000.000,00 динара. 

 

Доказ: 

Списак референтних купаца са исказаним вредностима испоручених добара о испоруци предмета 

набавке са наручиоцима у смислу члана 2. Закона о јавним набавкама за 2016, 2017. и 2018. годину 

са наведеним контакт особама које могу потврдити ваљаност наведених пројеката (6.8. Образац 

изјаве Понуђача о сродним пројектима) 
 

2) У погледу кадровског капацитета:  

да на дан објављивања позива на Порталу УЈН има најмање 30 запослених радника на неодређено 

или одређено време,  

Доказ:  

- За радно ангажоване-запослене на неодређено/одређено време: Образац М-А ; 

- за радно ангажоване по другом основу копије уговора о привременим и повременим пословима 

или уговора о делу.  
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3) У погледу техничког капацитета: 

а) да Понуђач у моменту подношења понуде располаже са следећом техничком опремом: 

поседује или користи најмање два доставна возила , од чега је једно доставно возило nosivosti do 

5 t 

Доказ:  

за поседовање моторних возила: а) фотокопије важећих саобраћајних дозвола са одштампаним 

подацима читача саобраћајне дозволе и одговарајућим доказом да је у питању термокинг возило 

(копију уверења-атеста за термокинг или потврда/уверење МУП-а да је возило са расхладним 

уређајем и  фотографије возила или други одговарајући доказ из ког се може утврдити да теретно 

возило има уграђену термоизолациону комору) - и одштампаном сликом  регистрационих 

налепница из којих се види регистрациони број возила и датум истека важења регистрације 

очитане важеће саобраћајне дозволе. 

Уколико Понуђач није власник возила, потребно је да поред важећих саобраћајних дозвола, 

доставити доказе о правном основу коришћења возила (Уговор о закупу, Уговор о лизингу и 

сагласност лизинг куће (уколико је возило у власништву лизинг куће) и сл.) У случају да понуђач 

наведени услов испуњава достављањем фотографије, на истој се такође мора видети и 

регистрациона ознака возила; 

б) да Понуђач располаже са магацинским простором сопственим или унајмљеним од најмање 250 

м
2
, 

Доказ:  

за поседовање објекта (магацин ) - доказ о правном основу коришћења објекта (извод из пописне 

листе основних средства са јасно назначеном позицијом траженог објекта или извод из листа 

непокретности или  уговор о купопродаји или уговор о закупу); 

 

4) Да Понуђач на све артикле из понуде даје Премиум гаранцију 

 

5) Да Понуђач поседује сертификате: SRPS OHSAS 18001:2008 ; SRPS ISO 14001:2005;  

SRPS ISO 9001:2008 

Доказ:  

У понуди доставити фотокопије наведених сертификата.  

Наручилац задржава право да тражи оригинале наведених сертификата на увид у року 5 (пет) 

дана по отварању понуда. 

 

6) Да Понуђач поседује ауторизацију произвођача Epson 

Доказ:  

Понуђач мора бити ауторизовани партнер произвођа предметних добара, за продају понуђених 

предметних добара. Наведена ауторизација мора бити насловљена на Наручиоца, да гласи на име 

Понуђача и да се односи на предмтну јавну набавку. 

 

7) Да Понуђач поседује ауторизацију произвођача понуђених клима уређаја 

Доказ:  

Понуђач мора бити ауторизовани партнер произвођа клима уређаја, за продају понуђених 

предметних добара. Наведена ауторизација мора бити насловљена на Наручиоца, да гласи на име 

Понуђача и да се односи на предмтну јавну набавку. 

 
 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће (тачке 1., 2. ,3.., у делу  4.1. заинтересована лица доказују 

достављањем Изјава на обрасцима 6.2 (6.2.1. и 6.2.2) и 6.7. којима под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђују да исте испуњавају. Ове изјаве су саставни део конкурсне документације. 

 

Испуњеност додатних услова из члана 76.Закона заинтересована лица доказују сходно члану 77. Закона, 

на начин који је објашњен у у делу  4.2. 
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Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја 

комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид 

оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или 

конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци 

јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач за подизвођача доставља копију 

електронског документа у писаном облику у складу са законом који се уређује електронски документ. 

Понуђач односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која је  наступила након  доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач 

доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до 

тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и 

уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 

тражена документа у примереном року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену 

пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да доставља доказе из члана 75.  тачке 1-3 ЗЈН 

који су јавно доступни на интернет страници АПР-а, ни у моменту подношења понуде ни пре 

доношења  одлуке о додели уговора. 
 

Појашњење за  достављање појединих  доказа пре доношења одлуке о додели угвора  за понуђаче који 

нису уписани у регистар понуђача: 
 

*Појашњење за тачку под редним бројем 2 у делу 4.1.: 

Надлежност за издавање потврда и уверења да понуђач није осуђиван за кривична дела предвиђена у 

члану 75. став 1. тачка 2) Закона  

Чланом 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15  у 

даљем образложењу: Закон) прописано је да понуђач у поступку јавне набавке мора доказати 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. 

Чланом 77. став 1. тачка 2) Закона прописано је да испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 2) овог 

закона понуђач доказује достављањем потврде надлежног суда. 

Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ број 86/15; у даљем образложењу: Правилник), наведено 

је које доказе доставља понуђач (подносилац пријаве), и то: 

 - правно лице као понуђач, у складу са чланом 17. став 1. тачка 2) Правилника, доставља извод из 

казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, 

кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре; 

- предузетник као понуђач, у складу са чланом 18. став 1. тачка 2) Правилника, доставља извод из 

казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова 

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; 

- физичко лице као понуђач, у складу са чланом 19. став 1. тачка 1) Правилника, доставља извод из 

казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да 

није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
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кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре. 

Чланом 102. Кривичног законика („Службени гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 

72/2009, 111/2009 и 121/2012) предвиђен је садржај и давање података из казнене евиденције. Тако је ставом 

три истог члана предвиђено да се подаци из казнене евиденције могу, на образложен захтев, дати и 

државном органу, предузећу, другој организацији или предузетнику, ако још трају правне последице осуде 

или мере безбедности и ако за то постоји оправдани интерес заснован на закону. Ставом 5. истог члана 

прописано је да се грађанима, на њихов захтев, могу давати подаци о њиховој осуђиваности или 

неосуђиваности.  

Правна лица 

Чланом 32. став 5. Закона о одговорности правних лица за кривична дела („Службени гласник РС“, бр. 

97/2008) прописано је да казнену евиденцију води првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица.  

За кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона надлежни провостепени суд према Закону о уређењу 

судова („Службени гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон и 

101/2011), може бити како основни суд, тако и виши суд
1
. За уверење (извод) из казнене евиденције за 

кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона, осим за кривична дела организованог криминала, правно 

лице се може обратити надлежном основном суду.  

За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању 

организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела („Службени гласник РС“, бр. 

42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - др. закон, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - др. 

закон, 101/2011 - др. закон и 32/2013), а према члану 12. став 1. и члану 13. став 1. истог закона, надлежно је 

Посебно одељење Вишег суда у Београду. 

Из изложеног произилази да правна лица достављају: 

1) извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног правног лица; Довољно је уверење  

Основног суда ако се односи на кривична дела из надлежности Основног и Вишег суда.  

Уколико у  потврди или уверењу издатом од стране Основног суда  стоји „из надлежности  

Основног  суда“, обавезно је подношење потврде  од Вишег суда, за кривична дела из 

надлежности  Вишег суда.  

2) извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у 

Београду; 

С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је  обавештење 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

3) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према 

месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», 

бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), 

али и према месту пребивалишта. 

Ако је више законских заступника   за сваког  се доставља уверење из казнене евиденције. 
 

Физичка лица/Предузетник 

Предузетник као понуђач и физичко лице као понуђач доставља: 

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. 

тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње 

послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. 

Одредбе из члана 77. Закона о јавним набавкама се сходно примењују и  на физичка лица као 

понуђаче сагласно члану 77. став 9. Закона о јавним набавкама. 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач,   

доказује достављањем следећих доказа:1) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова 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; 

                                                           
 

 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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2) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода; 

3) Изјаве на прописаном обрасцуиз конкурсне документације да је при састављању понуда  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. 
 

Понуда са подизвођачем: 

Ако Понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити Подизвођачу, дужан је да наведе 

назив Подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и Понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити 

наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код Подизвођача ради утврђивања 

испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова  тачке 1.,2.,3 и 4. дела  

4.1 конкурсне документције,као и доказ о испуњености услова из тачке 5. дела 4.1 конкурсне документације 

за део набавке који ће извршити преко Подизвођача. 

Додатне услове из члана 76. наведене у овој конкурсној документацији, у случају наступа са подизвођачем, 

Понуђач мора испуњавати самостално. 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће 

реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео 

знатну штету. 

У том  случају Наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача 

након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене 

за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 
 

Заједничка понуда: 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. наведених у овој конкурсној 

документацији. 

Додатне услове из члана 76., наведене у у делу  4.2., у случају заједничкe понуде, понуђачи испуњавају 

заједно. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

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

групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Споразумом из става 4. овог члана уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном 

документацијом. 
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И УГОВОРА 

 

 

 

1.) Одлука о додели уговора у предметној јавној набавци донеће се применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“ у динарима (РСД), без ПДВ-а која је дата у Обрасцу понуде број 6.1. 

Одлука о додели уговора у предметној јавној набавци донеће се применом критеријума "најнижа понуђена 

цена" сходно члану 85. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац има право да, сходно члану 92. Закона, одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 

Неуобичајено ниска цена у смислу овог Закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно 

упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима. 

 

2.) Елементи критеријума 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, Уговор ће се доделити понуђачу који је 

понудио краћи рок за доставу добара.  
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

 

Понуда, мора садржати попуњене, потписане и оверене следеће обрасце: 

6.1. Образац понуде 

6.2. Образац изјаве о испуњености услова из члана 75.Закона (6.2.1.-Изјава понуђача, 6.2.2.-Изјава 

подизвођача) 

6.3. Образац изјаве о независној понуди 

6.4. Образац – Оквирног споразума 

6.5. Образац – Модел уговора 

6.6. Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни –спецификација предметних 

добара  

6.7. Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада,заштити животне средине,као и да понуђач нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде, 

6.8. Образац изјаве Понуђача о сродним пројектима 

6.9. Образац трошкова припреме понуде 

6.10. Модел меничног овлашћења 

 

Поред горе наведених образаца понуђачи су дужни да доставе и следеће Прилоге,односно доказе, да би се 

понуда могла сматрати прихватљивом:  

- Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, наведене у упутству како се 

доказује испуњеност услова, а које је саставни део конкурсне документације. 

 Сагласно члану 77. испуњеност услова, утврђених конкурсном документацијом (обавезних услова из 

дела 4.1.конкурсне документације, под тачкама 1.2.3.и 4.), понуђач може да доказује писаном Изјавом 

датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу која је саставни део конкурсне 

документације и фотокопијом наведеног Решења (обавезни услови из дела 4.1.конкурсне 

документације, под тачком 5.),  

 Понуђач који је уписан у регистар понуђача, није дужан да  достави наведену Изјаву ( према делу 

4.1.конкурсне документације, под тачкама 1.2.3.и 4.),, уколико је уписан у Регистар понуђача.  

Изабрани Понуђач је дужан да  све наведене доказе достави непосредно пре потписивања Оквирног 

споразума и Уговора за предметну набавку, у складу са чл.79.став 2. Закона.  

 - СПОРАЗУМ групе понуђача, у складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. (Доставља се уколико је у питању заједничка 

понуда). 

- Бланко соло меница, за озбиљност понуде, регистрована у Регистру Народне банке Србије са меничним 

овлашћењем, на износ 10% врeднoсти пoнудe без ПДВ, која ће бити наплаћена у случају да: 

 - понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде, без сагласности наручиоца, 

 - понуђач, после доношења одлуке о додели уговора и пријема потписаног уговора од стране 

наручиоца, не потпише уговор у року од 5 дана, или одбије да потпише уговор, 

- понуђач није доставио тражену бланко соло меницу за добро извршење уговорне обавезе.  

Понуђач је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа (пожељно је да копија 

картона буде оверена на дан достављања понуде), којом се доказује да је лице које потписује бланко соло 

меницу и менично овлашћење, овлашћено за потписивање и да нема ограничења за исто, оргинал или копију 

захтева за регистрацију меница и менично овлашћење (Прилог 1 Конкурсне документације). 

 Ако понуду подноси понуђач самостално, понуду потписује и оверава печатом овлашћено лице или лице 

овлашћено за потписивање понуде (у овом случају овлашћење мора бити поднето уз понуду). 

Ако понуду подноси понуђач са подизвођачем/чима све обрасце копирати како би потписали и понуђач и 

подизвођач без обзира на њихов број, осим обрасца понуде и њему припадајућих образаца и модела уговора 

(њих потписује понуђач). 

Ако понуду подноси група понуђача, понуду потписује члан који је у споразуму који је обавезан део понуде 

одређен за то, осим изјаве о независној понуди, изјаве о испуњености услова из члана 75 Закона,  изјаве о 

поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити живитне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуда (њих је потребно копирати и неопходно је да их потпише сваки понуђач из групе понуђача). 
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6.1. ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА -  

Набавка административне опреме и осталог материјала  

према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх Павле – Београд – ДУПП-ЈНМВ-10/2019 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности - Набавка 

административне опреме и осталог материјала према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх 

Павле – Београд – ДУПП-ЈНМВ-10/2019.  

 

 

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: 
 

 

 
Напомене:  

- 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. 

- Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу, не може бити већи од 50%, односно 

ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач 

поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%.  
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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) На основу објављеног позива за подношење понуда у поступку јавне набавка добара – Набавка 

административне опреме и осталог материјала према потребама Дома ученика средњих школа 

Патријарх Павле – Београд – ДУПП-ЈНМВ-10/2019, Наручиоца Дом ученика средњих школа 

Патријарх Павле- Београд, Здравка Челара број 14, подносимо: 

 

 

ПОНУДУ 

 

бр. ______________ од ________________ за јавну набавку добара број ДУПП-ЈНМВ-10/2019 – Набавка 

административне опреме и осталог материјала према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх 

Павле – Београд  

 

Укупна цена без ПДВ-а 

(у динарима) 

 

 

Укупан износ ПДВ-а 
 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

(у динарима) 

 

Рок и начин плаћања по пријему фактуре 

Рок плаћања је до 45 дана ( у складу са Законом о 

роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама ("Сл.гласник РС" бр. 

119/2012.)) од дана пријема фактура за испоручена 

добра. 

Рок важења понуде 

(не краћи од 60 дана од дана отварања понуде) 

 

 

 
ЦЕНА ИЗ ПОНУДЕ САДРЖИ СВЕ ТРОШКОВЕ ПОНУЂАЧА. 

 

 

 

 

  

Датум                                          Понуђач 

 

           М. П.  

_____________________________                 ________________________________ 

                                                                                                                         (Овлашћено лице Понуђача) 

 

 

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. 
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6.2.Образац изјаве о испуњености услова из члана 75.Закона 

 

6.2.1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  

 

 

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

заступник понуђача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

 

Понуђач  ___________________________________________________________________________ 

[навести назив Понуђача] 

 

у поступку јавне набавке мале вредности ДУПП-ЈНМВ-10/2019 - Набавка административне опреме и 

осталог материјала према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх Павле – Београд, 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 нису осуђивани 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); 

 

 

                                                                                                                            Понуђач: 

 

 

Датум:_____________                                             М.П.                          _____________________                                                         

 

 

Напомена:  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 

групе понуђача и оверена печатом.  

 

 

 

За групу Понуђача:   

 

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 

 

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 

 

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 
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6.2.2. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  

 

 

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 добара ДУПП-ЈНМВ-10/2019 - Набавка административне опреме и 

осталог материјала према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх Павле – Београд, 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 нису осуђивани 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). 

 

 

 

 

Датум                                  Понуђач 

              М. П.  

 

_____________________________     ________________________________ 

                                                                                               (потпис овлашћеног лица Понуђача) 

 

 

Напомена: 

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

Подизвођача и оверена печатом.  

 

 

За Подизвођаче:   

 

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 

 

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 

 

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 
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6.3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26., 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. глaсник РС", број 86/15), изјављујем под  пуном  

моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, да за јавну набавку „Набавка административне 

опреме и осталог материјала према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх Павле – Београд ”- 

ДУПП-ЈНМВ-10/2019, у Београду понуду број _________, од _____________ године (Понуђач уписује број и 

датум понуде), подносим независно, без договора са другим Понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

           

 

Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке „Набавка административне опреме и осталог 

материјала према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх Павле – Београд ” - ДУПП-ЈНМВ-

10/2019, и у друге сврхе се не може употребити. 

 

 

 
 

Датум                                          Понуђач 

 

           М. П.  

_____________________________                 ________________________________ 

                                                                                                                         (Овлашћено лице Понуђача) 

 

 
Напомена: 

 За Понуђача који подноси понуду самостално, или са Подизвођачем, изјаву даје и потписује овлашћено лице 

Понуђача,  

 Уколико понуду подноси група Понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког Понуђача 

из групе Понуђача и оверена печатом.  

 

 

За групу Понуђача:   

 

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 

 

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 

 

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 
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6.4. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 

закључен између: 

1. ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ - БЕОГРАД, са седиштем у Београду, 

улица Зравка Челара бр.14, ПИБ: 101879558, матични број: 07077718, број рачуна: 840-612667-83,  

Назив банке: Управа за трезор, Телефон: 011/20-72-602, Телефакс:011/2750-868 кога заступа директор 

Саша Роквић (у даљем тексту: Наручилац)  

и   

2. Понуђач: _________________________________________________________________________________, 

са седиштем у _________________________ ,ул. и бр. ____________________________, 

ПИБ:______________, матични број ________________, број рачуна. ______________________,  код 

пословне банке  ____________________, Телефон:  _______________, Телефакс:  _____________, које 

заступа ______________________________ (у даљем тексту: Испоручилац), 

 

 

Ако је дата заједничка понуда попуњавају се поља 2а и 2б: 

2а.______________________________________________________________________________________ 

из ____________________________, улица ____________________________________ бр. ______, 

ПИБ:___________________,  матични     број :   ___________________, 

кога заступа ____________________________________________ (члан групе) 

 

2б._____________________________________________________________________________________ 

из ____________________________, улица ____________________________________ бр. ______, 

ПИБ:___________________,  матични     број :   ___________________, 

кога заступа ____________________________________________ (члан групе) 

 

 

Оквирни споразум закључен дана: _______________ 2019. године 

 

 

Члан 1. 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 

68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности добара број ДУПП-ЈНМВ-10/2019, Набавка 

административне опреме и осталог материјала према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх 

Павле – Београд, са циљем закључења Оквирног споразума са једним Понуђачем, на период важења од 2 

(две) године; 

- да је Наручилац донео Одлуку о закључењу Оквирног споразума број: _______________ (уписује 

Наручилац), у складу са којом се закључује овај Оквирни споразум између Наручиоца и Испоручиоца; 

- да је Испоручилац доставио Понуду бр._________ од _____________. године, за - Набавка 

административне опреме и осталог материјала према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх 

Павле – Београд, која чини саставни део овог Оквирног споразума; 

- овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључење Уговора о јавној набавци; 

- обавеза настаје закључењем појединачног Уговора о јавној набавци на основу Оквирног споразума. 

 

Члан 2. 

Предмет овог споразума је утврђивање услова под којима ће се закључити појединачни Уговори о јавној 

набавци услуга - Набавка административне опреме и осталог материјала према потребама Дома ученика 

средњих школа Патријарх Павле – Београд. 

Услуге која су предмет овог споразума, ближе су дефинисане у Обрасцу структуре цене, а који су саставни 

део овог Оквирног споразума. Испоручилац се обавезује да услугу врши парцијално према захтеву 

Наручиоца, у свему према Спецификацији предмета набавке и прихваћеној Понуди 

број___________________________ године, (попуњава Наручилац), која је саставни део овог уговора. 
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Услуге из спецификације - Обрасца структуре цене чине оквирне потребе Наручиоца за 2 (две) године и 

могу се разликовати од количина које ће Наручилац уговорити током реализације овог споразума, а све у 

зависности од стварних потреба Наручиоца као и расположивих финансијских средстава.  

 

Члан 3. 

У случају да Испоручилац ангажује Подизвођача, Испоручилац у потпуности одговара Наручиоцу за 

извршење свих обавеза из овог Оквирног споразума, укључујући и обавезе које је поверио Подизвођачу: 

1.____________________________________________________________________ из ____________________, 

ул.____________________________________бр.______; 

2.____________________________________________________________________ из ____________________, 

ул.____________________________________бр.______.  

Испоручилац ће наведеног/е Подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза: 

_____________________________________________________________________________________  

 

 

Члан 4. 

Овај Оквирни споразум закључује се на период од 2 (две) године, а ступа на снагу даном потписивања. 

Током периода важења Оквирног споразума, Наручилац приступа закључењу појединачних Уговора, са 

роком важења од највише 1 (једну) годину и то у моменту настанка потребе за предметним добрима.  

 

 

Члан 5. 

Укупна вредност Оквирног споразума, на основу утврђених оквирних потреба и јединичних цена из усвојене 

понуде Понуђача, не може прећи износ процењене вредности набавке за предметну набавку у периоду 

трајања оквирног споразума (24 месеца) у износу од ______________________ динара без урачунатог ПДВ-а 

(уписује Наручилац). 
 

Члан 6. 

Појединачни Уговор ће се закључивати по јединичним ценама услуге које су утврђене у понуди 

Испоручиоца из члана 1. овог споразума, односно из обрасца „структуре цена“ који је саставни део понуде. 

Понуђена цена укључује све пратеће и зависне трошкове које Испоручилац има у реализацији појединачних 

Уговора.  

 

Члан 7. 

Уговорена цена се може мењати само у изузетним случајевима, ако дође до значајног ценовног поремећаја 

на тржишту, што би проузроковало раст или пад просечних тржишних цена за уговорене услуге  изнад 10 % 

у односу на базне цене услуге на дан отварања понуда. У том случају уговорене стране имају право да у 

писменој форми, уз образложење и достављање доказа о расту/паду просечних тржишних цена услуге и 

званичних ценовника референтних Испоручиоца предметних добара, затраже сагласност друге уговорне 

стране за корекцијом цене (повећање или смањење), о чему се, у случају обостране сагласности, закључује 

Анекс уговора. 

Члан 8. 

Након закључења Уговора о јавној набавци, Наручилац може без спровођења поступка јавне набавке, 

повећати обим предмета набавке до 5 % од укупне вредности закљученог Уговора, у складу са одредбама 

члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 68/2015). 

 

Члан 9. 

Појединачни Уговор ће се закључити на основу услова предвиђених овим Оквирним споразумом и понуде 

из чл. 1. овог споразума достављене у поступку јавне набавке за закључење Оквирног споразума. 

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба за предметним услугама Наручилац ће 

доставити Испоручиоцу текст Уговора о јавној набавци у циљу закључења. 

Испоручилац је у обавези да достави Наручиоцу потписан и оверен Уговор о јавној набавци, у року од 

максимално 5 (пет) дана од дана достављања. При закључењу појединачних Уговора не могу се мењати 

битни услови из овог Оквирног споразума. 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - набавка добара - ДУПП-ЈНМВ- 10/2019 

 

Страна 22 oд 42 

 

 

Уколико Испоручилац у наведеном року не достави потписан и оверен Уговор о јавној набавци, сматраће се 

да је Испоручилац одбио да закључи Уговор о јавној набавци, након чега ће Наручилац активирати средство 

финансијског обезбеђења. 

 

Члан 10. 

Након закључења појединачних Уговора, испоруку предметних добара Испоручилац ће вршити сукцесивно 

како је то одређено у конкурсној документацији Испоручиоца, а према потреби Наручиоца. 

 

Члан 11. 

Испоручилац за испоручена предметна добра испоставља фактуру Наручиоцу, обједињено, за све услуге, у 

„стручним службама Наручиоцу-финансијској служби“, Београд, ул. Здравка Челара број 14.  

Фактура мора да садржи број јавне набавке и број Уговора на основу кога се врши испорука предметних 

добара.  

Плаћање ће Наручилац вршити по примљеној фактури, у прихваћеној понуди Испоручиоца и то на текући 

рачун који ће Испоручилац назначити Наручиоцу у самој фактури. 

Средства за реализацију појединачних Уговора, који ће се закључити на основу овог Оквирног споразума у 

2019. години, обезбеђена су Законом о буџету за 2019. годину (Финансијским планом за 2019. годину). 

Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019. години, вршиће се до висине расположивих средстава на 

позицији у Финансијском плану за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2019. годину. 

За део реализације Уговора који се односи на 2020. и 2021 годину, реализација Уговора ће зависити од 

обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет, односно биће предвиђена Финансијским 

планом за 2020. и за 2021. годину. 

У супротном, Уговор престаје да важи без наканаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза 

од стране Наручиоца. 

 

Члан 12. 

За све уочене недостатке – скривене мане, који нису били видљиви у моменту испоруке добара, Наручилац 

ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Испоручиоцу одмах по утврђивању недостатака тј. 

без одлагања Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 24 (двадесетчетири) часа по пријему 

рекламације отклони недостатке или испоручи добра према уговореном квалитету.  

 

Члан 13. 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла (за Оквирни споразум): 

Испоручилац је дужан да на дан потписивања Оквирног споразума достави бланко, соло меницу, оверену 

печатом и потписану од стране овлашћеног лица са одговарајућим меничним овлашћењем за добро 

извршење посла у висини од 10 % од понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења минимум 30 (тридесет) 

дана дужим од истека важења Оквирног споразума. 

Меница мора бити регистрована код пословне банке и евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат и 

оверен од стране пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму као и доказ о 

регистрацији менице. 

Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења уколико: 

- Испоручилац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен Оквирним споразумом и у 

складу са условима из конкурсне документације, 

- Испоручилац не закључи Уговор у складу са овим Оквирним споразумом или 

- Испоручилац не достави средство обезбеђења уз Уговор, који Наручилац и Испоручилац закључе по 

основу Оквирног споразума. 

По извршењу обавеза Испоручиоца из овог Оквирног споразума, средство финансијског обезбеђења за 

добро извршење посла, по основу оквирног споразума, биће враћено Испоручиоцу, на његов захтев.  

 

Испоручилац је дужан да у тренутку закључења Уговора достави бланко, соло меницу, оверену печатом и 

потписану од стране овлашћеног лица са одговарајућим меничним овлашћењем за добро извршење посла у 

висини од 10 % од понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења минимум 30 (тридесет) дана дужим од истека 

важења појединачног уговора. 
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Меница мора бити регистрована код пословне банке и евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат и 

оверен од стране пословне банке, коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму као и доказ о 

регистрацији менице. 

Наведено средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла се доставља за сваки закључен 

Уговор.  

У случају да Испоручилац не изврши своје уговорене обавезе у свему у складу са закљученим појединачним 

Уговором и у складу са условима из конкурсне документације, изврши их делимично, касни са извршењем 

уговорених обавеза, Наручилац ће активирати наведено средство финансијског обезбеђења. 

По извршењу уговорених обавеза Испоручиоца, средство финансијског обезбеђења за добро извршење 

посла ће на захтев Испоручиоца бити враћено.  

 

Члан 14. 

Уколико после закључења овог Оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања 

или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних Оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се 

продужити за време трајања више силе. Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не 

могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли 

бити спречени од стране погођене вишом силом. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, 

пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и сл. Страна у Оквирном споразуму 

погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених 

околности и доставити одговарајуће доказе.  

 

Члан 15. 

У случају битних повреда одредаба споразума или повреда које се понављају, споразум може да раскине 

свака уговорна страна. Раскид споразума захтева се писменим путем, уз раскидни рок од 10 (десет) дана.  

Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је друга страна у 

споразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није 

отклонила у остављеном року који мора бити разуман.  

Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само страна у споразуму која 

је своје обавезе из споразума у потпуности и благовремено извршила.  

Раскидом Оквирног споразума престаје могућност закључења појединачних Уговора између Испоручиоца и 

Наручиоца.  

 

Члан 16. 

За све што није регулисано овим Оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулишу 

облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.  

 

 

Члан 17. 

Овај оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) припадajу свакој 

страни у Оквирном споразуму. 

 

 

 

Наручилац:   Испоручилац: 

 

 

 

 

   

    

 
 

Напомена: Понуђач попуњава, парафира и оверава Оквирни споразум чиме потврђује да прихвата елементе Оквирног 

споразума. 
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6.5. МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

У Г О В О Р 
закључен између: 

1. ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ - БЕОГРАД, са седиштем у Београду, 

улица Зравка Челара бр.14, ПИБ: 101879558, матични број: 07077718, број рачуна: 840-612667-83,  

Назив банке: Управа за трезор, Телефон: 011/20-72-602, Телефакс:011/2750-868 кога заступа директор 

Саша Роквић (у даљем тексту: Наручилац)  

и   

2. Понуђач: _________________________________________________________________________________, 

са седиштем у _________________________ ,ул. и бр. ____________________________, 

ПИБ:______________, матични број ________________, број рачуна. ______________________,  код 

пословне банке  ____________________, Телефон:  _______________, Телефакс:  _____________, које 

заступа ______________________________ (у даљем тексту: Испоручилац), 

 

Остали учесници у заједничкој понуди: 

(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање) 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

Подизвођачи: 

(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање) 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

 

Уговор закључен дана: _______________ 2019. године 

 

 

Уговорне стране сагласно констатују:  
- Да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр124/12, 14/15 и 68/15) и 

на основу Позива за подношење понуда за испоруку добара спровео поступак јавне набавке мале 

вредности - Набавка административне опреме и осталог материјала према потребама Дома ученика 

средњих школа Патријарх Павле – Београд, ДУПП-ЈНМВ-10/2019. 

- Да је Испоручилац у својству Понуђача доставио Понуду број __________________________(попуњава 

Испоручилац) од _______________ 2019. Године, која је заведена код Испоручиоца под бројем 

___________ од _______ 2019. године (попуњава Наручилац), а која се налази у прилогу Уговора и 

саставни је део овог Уговора. 

- Да понуда Испоручиоца у потпуности одговара Техничким карактеристикама из конкурсне 

документације, које се налазе у прилогу Уговора и саставни су део овог Уговора. 

- Да је Наручилац, Одлуком о додели уговора број ________________ од_________________ 2019. године 

(попуњава Наручилац) доделио Уговор о јавној набавци Испоручиоцу и да је истекао рок за подношење 

Захтева за заштиту права. 

- Да је овај Уговор правно обавезујући за Наручиоца и Испоручиоца  на основу члана 9. Оквирног 

споразума број _____________ од_________ 2019. године (попуњава Наручилац) 

 

Члан 1. 

Предмет Уговора је Набавка административне опреме и осталог материјала према потребама Дома ученика 

средњих школа Патријарх Павле – Београд (у даљем тексту: добара) која је ближе одређена усвојеном 

понудом Испоручиоца број ______________ од _________ 2019. године, датој у поступку јавне набавке мале 

вредности бр. ДУПП-ЈНМВ-10/2019.  

 

Испоручилац наступа са Подизвођачем________________________________________________________ 
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___________________ ул. ______________________________________, који ће делимично извршити 

предметну набавку и то у делу ___________________________________________________________. 

Члан 2. 

Вредност добара из члана 1. овог уговора утврђује се на износ од ________________________динара 

(словима_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________ динара), са обрачунатим свим пратећим 

трошковима, без ПДВ-а. 

Обрачунати ПДВ на износ из става 1. овог члана износи______________________________________динара 

(словима_____________________________________________________________________________________

__________________________динара). 

Укупна вредност добара са ПДВ-ом износи __________________________________________ динара 

(словима_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________)  (попуњава Испоручилац) 

 

Члан 3. 

Уговор се закључује по јединичним ценама добара која чине предмет Уговора и утврђене су у понуди 

Испоручиоца бр.____________________ , а у свему према поглављима конкурсне документације - 6.1. 

Образац понуде и 6.6. Образац структуре цене са упутством како да се попуни. 

Укупна вредност Уговора, на основу оквирних количина и потреба  за 12 месеци (1 година) не  може прећи 

износ процењене вредности набавке за тај период у износу  од  _________________________ (попуњава 

Наручилац),  без урачунатог ПДВ-а. 

На утврђену вредност, уговара се порез на додату вредност, у складу са Законом. 

Јединичном ценом из Прилога 1. овог Уоговора обхваћена је цена добара на коју се односе и зависни 

трошкови продаје: трошкови амбалаже и паковања, утовара, транспорта и истовара на месту предаје добара - 

у магацин Наручиоца. 

 

Члан 4. 

Након закључења Уговора о јавној набавци, Наручилац може без спровођења поступка јавне набавке, 

повећати обим предмета набавке до 5% од укупне вредности закљученог Уговора, у складу са одредбама 

члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 68/2015). 

 

Члан 5.  

Испоручилац за испоручена добра испоставља фактуру Наручиоцу декадно-три пута месечно (10., 20. и 30. 

дана у месецу), обједињено за све испоруке, на адресу Наручиоца, ул. Здравка Челара бр. 14- Београд, (са 

назнаком за стручне службе Наручиоца - финансијска служба).  

У прилогу фактуре достављају се и отпремнице о испорученим добрима, потписане од стране економа или 

другог овлашћеног лица који припадају Наручиоцу, за период на који се фактура односи. 

Отпремница и фактура морају гласити на "Дом ученика средњих школа Патријарх Павле - Београд", морају 

да садрже број јавне набавке, деловодни број Уговора о купопродаји под којим је заведен у „Дому ученика 

средњих школа Патријарх Павле -Београд“, јединичне цене и остале услове усклађене са Уговором на основу 

кога се врши испорука добара. 

Наручилац ће плаћање вршити по примљеној фактури, у прихваћеној понуди Испоручиоца и то на текући 

рачун који ће Испоручилац назначити Наручиоцу у самој фактури. Рок плаћања је до 45 дана ( у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“, бр. 

119/2012.) од дана пријема фактура за испоручена добра.  

Испоручиоцу није дозвољено да захтева аванс. 

Средства за реализацију овог Уговора, у 2019. години, обезбеђена су Финансијским планом за 2019. годину. 

Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019. години, вршиће се до висине расположивих средстава на 

позицији у финансијском плану за ту намену, а у складу са Законом којим се уређује буџет за 2019. годину. 

За део реализације Уговора, који се односи на 2020. годину, реализација Уговора ће зависити од обезбеђења 

средстава предвиђених Финансијским планом за 2020. годину. 

У супротном, Уговор престаје да важи без наканаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза 

од стране Наручиоца. 

 

 

 

 

Члан 6. 
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Након закључења Уговора Наручилац може да дозволи промену цене само из објективних разлога, ради 

усклађивања са променама цена на тржишту, али не пре истека рока важности понуде. Промену цена може да 

иницира како Наручилац тако и Испоручилац. 

Промена уговорене цене на више или ниже, дозвољава се само из објективних разлога, и то у следећим 

случајевима и под следећим условима: 

а) ако за време трајања Уговора, дође до промене просечне тржишне цене уговорених добара, за више од 5 % 

у односу на просечну тржишну цену на дан подношења понуде, онда Испоручилац има право да Наручиоцу 

за промену цена поднесе образложени писани захтев за повећање цена, а Наручилац Испоручиоцу 

образложено обавештење о смањењу цена уговорених намирница; 

б) уз образложени писани захтев за повећање цена Испоручилац Наручиоцу доставља званични извештај 

„Завода за информатику и статистику града Београда“ о промени и висини просечне тржишне цене 

уговорених добара за које се води посебна аналитика, а за она добра која нису статистички обухваћена код 

Завода, доставља најмање 2 (два) оверена ценовника произвођача добара за коју се захтева промена цене. 

Достављени ценовници произвођача предметних добара морају носити датум примене који важи у моменту 

подношења захтева; 

в) цена добара се може повећати највише до нивоа просечне тржишне цене евидентиране код „Завода за 

информатику и статистику града Београда“ и односи се на неиспоручена добра; 

г) Наручилац је дужан да у року од највише 7 (седам) дана, обавести Испоручиоца у писаној форми о 

прихватању или одбијању његовог захтева; 

д) Наручилац уз званични извештај „Завода за информатику и статистику града Београда“, или уз званичне 

ценовнике референтних произвођача, подноси писмено обавештење Испоручиоцу, о смањењу цена 

уговорених добара, на основу испуњености услова из тачке а); 

ђ) Корекција уговорених цена, на основу дате сагласности или поднетог обавештења Наручиоца, уређиваће се 

посебним Анексом уговора. 

Уколико једна од уговорених страна не прихвати промену цена, овај Уговор се може отказати са отказним 

роком од 15 (петнаест) дана од дана достављања писменог обавештења о отказу. 

 

Члан 7. 

Испоруке добара из члана 1. овог Уговора, Испоручилац ће вршити Наручиоцу у периоду важења Уговора и 

то сукцесивно како је то одређено у конкурсној документацији Наручиоца, а према наруџбеници - требовању 

Наручиоца. 

Испоручилац гарантује да ће испоручити уговорена добра према захтеву Наручиоца, у року који је дефинисан 

у понуди. У случају да то не испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која 

услед тога настане. 

 

Члан 8. 

Испоручилац је дужан да у тренутку закључења Уговора достави бланко, соло меницу, оверену печатом и 

потписану од стране овлашћеног лица са одговарајућим меничним овлашћењем за добро извршење посла у 

висини од 10 % од понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења минимум 30 (тридесет) дана дужим од истека 

важења Уговора. 

Меница мора бити регистрована код пословне банке и евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат и 

оверен од стране пословне банке, коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму као и доказ о 

регистрацији менице. 

 

Члан 9. 

Испоручилац гарантује да ће добра из члана 1. овог Уговора одговарати стандардима прихваћеним у 

Републици Србији и Европској Унији. 

За све уочене недостатке – скривене мане, који нису били видљиви у моменту пријема добара, Наручилац ће 

рекламацију са Записником о недостацима доставити Испоручиоцу одмах по утврђивању недостатака тј. без 

одлагања. Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 24 (двадесетчетири) часа по пријему рекламације 

отклони недостатке или добра са недостацима замени добрима уговореног квалитета.  

Добра морају бити допремљена на начин који је прописан за ову врсту робе, како би се обезбедила од 

делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и у складиштењу. Обавезна је 

декларација на српском језику, која је у складу са Правилником о декларисању и означавању упакованих 
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намирница („Сл.лист СЦГ“, бр. 4/04, 12/04 и 48/04 и „Сл.гласник РС“ 85/13-др правилник) и Правилником о 

декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гласник РС ", бр. 85/2013 и 101/2013). 

Испоручилац се обавезује да ће оштећену или изгубљену робу током транспорта, или евентуално погрешно 

упаковану, односно испоручену у количини мањој од наручене, надокнадити Наручиоцу о свом трошку.  

 

Члан 10. 

Испоручилац се обавезује да ће се у свему придржавати прописа, норматива и стандарда важећих за добра 

која је предмет овог Уговора. 

Испоручилац се обавезује на поштовање квалитета и рока употребе испоручених добара. 

Испоручилац се може оградити од одговорности на квалитета једино у ситуацији да докаже да је до промене 

у квалитету испоручених добара дошло због неправилног складиштења испоручених добара код Наручиоца. 

 

Члан 11. 

Уколико Испоручилац не поступи у складу са чланом 7, 8, 9 и 10 овог Уговора, уколико не испоштује рокове 

и динамику извршења Уговора односно уколико поступи супротно одредбама овог Уговора и условима из 

конкурсне документације и своје понуде, Наручилац има право једностраног раскида Уговора без штетних 

последица по себе. 

 

Члан 12. 

Испоручилац се обавезује да добра, која су предмет овог Уговора, испоручује Наручиоцу са квалитетном и 

одговарајућом пратећом документацијом прецизираном у конкурсној документацији.   

 

Члан 13. 

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и 

други прописи који регулишу ову материју. 

 

Члан 14. 

Уговор се закључује на период од 12 месеци. 

 

Члан 15. 

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим Уговором решавају споразумно. Евентуалне 

спорове који не буду решени споразумно решаваће Привредни суд у Београду. 

 

Члан 16. 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) примерка задржава свака 

уговорна страна. 

 

 

 

 

Наручилац:   Испоручилац: 

 

 

 

 

   

    

 

 
Напомена:  
Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином 

Модела уговора.  Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 

Уколико Понуђач без оправданих разлога одбије да закључи Уговор о јавној набавци ове садржине, након што му је 

Уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о 

реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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6.6.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКА ДА СЕ ПОПУНИ –

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА  -  

Набавка административне опреме и осталог материјала  

према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх Павле – Београд, ДУПП-ЈНМВ-10/2019 

 

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове 

које Понуђач има у реализацији испоручених добара за 24 месеца. 

У предметне табеле структура цена уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени 

предмет јавне набавке за 24 месеца то тако што ће се на укупан износ без ПДВ -а из колоне 8 додати износ 

ПДВ-а, обрачунатог применом прописане стопе ПДВ-а у % (наведено у колони 5). 

Табела структуре цена са техничким спецификацијама добара 

Р. 

б. 
Назив артикла 

Јед. 

мере 

Ком 

за  

24 м П
Д

В
 %

 

Ј.цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена без 

ПДВ-а за 24 месеци 

Укупна цена са 

ПДВ-ом за 24 

месеци 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

EPSON L6170 EcoTank ITS 

wireless мултифункцијски 

inkjet уређај или 

одговарајуће 

ком 2     

2 
HP LaserJet Pro M203dn или 

одговарајуће 
ком 4     

3 
HP LaserJet Pro M130fn или 

одговарајуће 
ком 2     

4 

SERVER Mreže internet 

i5-9400f/8GB/1TB/ 

GTX1050-Ti/DVD/no OS 

или одговарајуће     

ком 1     

5 

RAČUNAR MULTIMEDIA 

Intel Pentium/8GB/1TB/ 

GT1050/DVD/no OS 

или одговарајуће  

ком 2     

6 

AMD Ryzen 3 

2200G/8GB/SSD 

120GB/HDD 

500GB/DVD/Win 10 или 

одговарајуће      

ком 8     

7 

HP 15-da0031nm i3-7020U 

4GB 1TB+128GB SSD 

nVidia GeForce MX110 2GB 

DVDRW FullHD 

(4RM12EA) /Win10 или 

одговарајуће  

ком 2     

8 

HP 250 G6 (2XZ39ES) intel 

i5-7200U/15.6HD/8GB/ 

1TB/AMD Radeon 520 

2GB/Win 10 

ком 2     

9 
PHILIPS 246E7QDSW/00 

LED  или одговарајуће  
ком 

 
    

10 
AOC 21.5" 22E1D LED црни 

монитор или одговарајуће  
ком 10     

11 

Intel Celeron Quad 

Core/4GB/HDD 

500GB/DVD/Win 10 или 

одговарајуће   

ком 10     
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12 

Усисивач са воденим 

филтером, снага 1900W, 

радијус рада 17 м, 

запремина 4.5 л, VOX 

TYPHOON 3000  или 

одговарајуће 

ком 10     

13 

Кетлер, капацитет 1л, снага 

2200W , HOME 

ELECTRONICS WK-2200W  

или одговарајуће 

ком 12     

14 

Пегла на пару, снага 2200W                

SENCOR SSI 5421TQ или 

одговарајуће 

ком 10     

15 

Решо електрични, снага 

2000W, 2 грејна поља   

SENCOR SCP 2271WH  или 

одговарајуће 

ком 20     

16 

Индукциони решо врста 

грејања: индукција, снага 

2000W, број зона за кување: 

1 ком, контрола: додир, 

дигитални дисплеј    

GORENJE ICE 2000SP  или 

одговарајуће 

ком 2     

17 

Вентилатор стојећи, 

пречник: 40 цм, снага: 45 W, 

осцилација: 85о, угао 

нагиба: 25о, подесива 

висина: 105-125 цм, VOX 

VT 1603  или одговарајуће 

ком 10     

18 

Микроталасна рерна, 

запремина 20 l, снага 700 W, 

димензије 40x25x35 cm, 

ротирајући стаклени тањир   

ком 6     

19 

Фрижидер са комором за 

замрзавање нето запремине 

120 л, Спољне димензије 

фрижидера су оквирно : 

540(ширина) x 590(дубина) 

x 850(висина) mm, 

електричнe снагe 132 

W/220V/50Hz, Енергетски 

разред: А   

ком 10     

20 

Аспиратор телескопски 

уградни, ширина 60 цм, 3 

брзине, снага 125W, ниво 

буке до 60dB, проток 

ваздуха 180 m3/h            

SAMSUNG 

NK24M1030IS/UR  или 

одговарајуће 

ком 1     

21 
Projektor Epson EB-S05 или 

одговарајуће 
ком 1     
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22 

Клима уређај: Капацитет 

хлађења: 9000 Btu/h; 

Капацитет грејања: 9000 

Btu/h; Енергетски разред: C 

/ C; Тип гаса: R410; 

Функције: аутоматско 

рестартовање, 

самочишћење, заштита за 

децу, нерђајуће  ућиште, 

панел који се лако чисти, 

периви филтер, 

интелигентно одмрзавање, 

временски прекидач, 

самодијагностика, 

двосмерно исушивање, 

Турбо моде, Слееп Моде, 

независно одвлаживање, 

заштита од хладног ваздуха, 

Витамин Ц филтер, 

јонизатор. 

Димензије унутрашње 

јединице (ŠxVxD): 

745x250x195mm; спољашње 

јединице: 670x250x430mm 

ком 152     

23 

Фен за косу, 1200W, 3 

брзине, VOX HT 776 или 

одговарајуће 

ком 30     

24 

Ацес поинт:Dual band 5GHz 

i 2,4 GHz ( да подржава 

режим рада 802,11 a/b/g/n 

макс.снаге 9,5 W PoE 

802.3af 300 Mbps  (TP-Link 

EAP115 N300 bežični 

300Mb/s access point 2.4GHz 

802.11b/g/n, 802.3af PoE ) 

или одговарајуће 

ком 2     

25 

Напајање 600W LC Power 

LC600H-12 V2.31               

LC POWER LC600H-12 

v2.31 12cm Fan или 

одговарајуће 

ком 2     

26 

Напајање 600W LC Power 

LC600H-12 V2.31 Intel или 

сличан, LC POWER 

LC600H-12 v2.31 12cm Fan 

или одговарајуће 

ком 2     

27 

Матична плоча, GIGABYTE 

B360M HD3 rev.1.0 или 

одговарајуће 

ком 2     

28 

SSD SATA3 480GB Kingston 

A400, SA400S37/480G            

KINGSTON 480GB 2.5 inch 

SATA III SA400S37/480G 

A400 series или 

одговарајуће 

ком 2     
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29 

HDD 3.5" SATA3 5400 2TB 

WD Blue WD20EZRZ, 64MB  

Western Digital           

WESTERN DIGITAL 2TB 

3.5'' SATA III 64MB 

5.400rpm WD20EZRZ Blue 

или одговарајуће 

ком 2     

30 

Memorija DIMM DDR4 4GB 

2666MHz Kingston Fury 

Black CL15, HX426C15FB/4               

KINGSTON DIMM DDR4 

4GB 2666MHz 

HX426C15FB/4 HyperX Fury 

Black или одговарајуће 

ком 2     

31 

Memorija DIMM DDR3 4GB 

1333MHz Kingston CL9, 

KVR13N9S8/4                 

KINGSTON DDR3 4GB 

1333MHz KVR13N9S8/4 или 

одговарајуће 

ком 2     

32 

Графичка AMD Radeon R7 

240 XFX 2GB DDR3  AMD                       

MSI VGA PCIe MSI R7 240 

2GD3 64b LP или 

одговарајуће 

ком 2     

33 

Монитор 21.5" LG 

22MK400A TN, 1920x1080 

(Full HD) 5ms LG или 

одговарајуће 

ком 2     

34 

Switch SMART DGS-1210-

26  D-Link или сличан                

DLink Switch Layer 2 

SMART DGS-1210-26 или 

одговарајуће 

ком 2     

35 

Switch TP-Link TL-SF1008D 

8-port             TP-Link TL-

SF1008D или одговарајуће 

ком 2     

36 

Switch Tenda TEF1024D 24-

port 10/100Mb/s                

Tenda TEF1024D или 

одговарајуће  

ком 2     

37 

Switch DES-1210-28P D-link               

D LINK DES-1210-28P или 

одговарајуће 

ком 2     

38 

Мрежни кабл cat 5e               

UTP patch kabl kat. 5E 

Netiks, 100% бакар или 

одговарајуће 

m 300     

39 
DS-2CD1043G0-I 4mm HIK 

VISION)  или одговарајуће 
ком 2     

40 

Камера unutrašnja IP DOME 

DS-2CD2385FWD-I 2.8 mm) 

или одговарајуће 

ком 2     

41 
Боца за шлаг 

професионална 
ком 1     
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Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 

- у колону 6 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 

- у колону 7 уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако 

што ће се помножити јединична цена без ПДВ-а (наведено у колони 6) са двогодипњом планираном 

количином (наведено у колони 4), 

- у колону 8 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то 

тако што ће се на укупан износ без ПДВ -а из колоне 8 додати износ ПДВ-а, обрачунатог применом 

прописане стопе ПДВ-а у % (наведено у колони 5). 

 

Понуде које нису обухватиле све артикле који су предмет захтева, сматраће се неважећим. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Датум                                 Понуђач 

           М. П.  

 

_____________________________      ________________________________ 

                                                                                               (потпис овлашћеног лица Понуђача) 

 
  

ТАБЕЛА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 

( без ПДВ-а ) за 12 месеци :  _________________________________________ 

СЛОВИМА  : ……………………………………………………………………………………….. 

Износ ПДВ-а :               __________________________________________________________ 

СЛОВИМА : ……………………………………………………………………………………….. 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ : 

( са ПДВ-ом ) за 12 месеци __________________________________________________________ 

СЛОВИМА : ………………………………………………………………………………………. 

ТАБЕЛА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 

( без ПДВ-а ) за 24 месеца :  _________________________________________ 

СЛОВИМА  : ……………………………………………………………………………………….. 

Износ ПДВ-а :               __________________________________________________________ 

СЛОВИМА : ……………………………………………………………………………………….. 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ : 

( са ПДВ-ом ) за 24 месеца __________________________________________________________ 

СЛОВИМА : ………………………………………………………………………………………. 
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6.7. ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

 

 

ИЗЈАВА 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

изјављујем под  пуном материјалном и  кривичном    одговорношћу да сам при састављању понуде ради учешћа 

у поступку јавне набавке мале вредности добара број ДУПП-ЈНМВ-10/2019 - Набавка административне 

опреме и осталог материјала према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх Павле – Београд. 

 

а) поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада и заштити животне средине и 

 

б) да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.           

 

 

       

Датум: __________________                            Овлашћено лице 

                                                                              М.П.                                    _______________________ 

  

Напомена: 

1) За Понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, изјаву даје и потписује одговорно лице 

Понуђача,  

2) Уколико понуду подноси група Понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког Понуђача 

из групе Понуђача и оверена печатом.  

 

 

За групу Понуђача:   

 

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 

 

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 

 

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 
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6.8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О СРОДНИМ  ПРОЈКЕТИМА 
 
 

ИЗЈАВА 

У својству понуђача, под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо у периоду 

2016., 2017. и 2018. година, закључили и реализовали _________ (уписати број) пројекта у смислу продаје 

административне опреме и осталог материјала, са наведеним контакт особама који могу потврдити , на 

недвосмислен начин, да су пројекти заиста реализовани;  

Напомена:  

У листи навести реализоване сродне пројекте. За пројекте који су реализовани у претходне три године обавезно 

уписати годину реализације 

Назив наручиоца/ 

корисника услуге  
Назив пројекта  Област  

Контакт особа и 

контакт телефон  

01.     

02.    

03.    

04.    

05.    

06.    

07.    

08.    

09.    

10.    

 

Датум: __________________                            Овлашћено лице 

                                                                              М.П.                                    _______________________ 

Напомена: 

За Понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, изјаву даје и потписује одговорно лице Понуђача,  

Уколико понуду подноси група Понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког Понуђача из 

групе Понуђача и оверена печатом.  

 

За групу Понуђача:   

 

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 

 

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 

 

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 

  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - набавка добара - ДУПП-ЈНМВ- 10/2019 

 

Страна 35 oд 42 

 

 

6.9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У складу са чланом 88. Закона, став 1. („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), прилажемо 

структуру трошкова насталих приликом припреме понуде број  ________ од ________.2019. године (уписује 

Понуђач) у поступку јавне набавке мале вредности – набавку добара - Набавка административне опреме и 

осталог материјала према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх Павле – Београд, број ДУПП-

ЈНМВ-10/2019. 
 

 

Редни 

број 
ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС 

1.   

2.   

3.   

4.   

УКУПНО ( РСД ):  

 

 

 

(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде) 

Напомена:  
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду 

трошкова. 

У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће Понуђачу 

надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца 

и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена:  
Образац трошкова припреме понуде оверен и потписан од стране овлашћеног лица Понуђача саставни је и обавезни 

део понуде. 

Уколико Понуђач не попуни податке о врстама и износима трошкова, сматраће се да исти нема или не захтева 

надокнаду трошкова сходно члану 88.Закона. 

 

 

 

 

 

 

Датум                                   Понуђач 

                 М. П.  

 

_____________________________         ________________________________ 

                                                                                                 (потпис овлашћеног лица Понуђача) 
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6.10. МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 
 
 

На основу Закона о меници и тачака 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених 

инструмената платног промета 

ДУЖНИК: _________________________________________________________________ 

Седиште: ___________________________________________________________________ 

Матични број: ___________________________ ПИБ: ______________________________ 

Текући рачун _____________________________ код _______________________________ 

 

ИЗДАЈЕ 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ –ПИСМО 

- за корисника бланко соло менице – 

 

КОРИСНИК Дома ученика средњих школа Патријарх Павле-Београд,- Београд, ул. Здравка Челара бр.14  (у 

даљем тексту: Поверилац) 

 

Предајемо вам 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серије __________________ (унети серијски број 

менице) и овлашћујемо повериоца, да предату меницу можете попунити на износ од 10% од укупне 

вредности понуде без ПДВ-а, за јавну набавку мале вредности - набавку добара : Набавка административне 

опреме и осталог материјала према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх Павле – Београд, број 

ДУПП-ЈНМВ-10/2019 што номинално износи ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ динара 

(без ПДВ-а), а по основу гаранције за озбиљност понуде. Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за 

наплату за износ дуга и да безусловно и неопозиво, „без протеста“ и трошкова, ван судски у складу са 

важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________ (унети одговарајуће податке дужника –издаваоца менице – 

назив, место и адресу) код банака, а у корист Повериоца. Овлашћујемо пословне банке код којих имамо 

отворене рачуне да наплату по основу овог меничног овлашћења изврши у вашу корист као повериоца на 

терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на нашим 

рачунима нема или нема довољно средстава за наплату или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на 

сторнирање задужења по овом основу за наплату.  

Издата меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних 

промена, или оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.  

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(навести име, презиме и функцију овлашћеног лица), чији се потпис налази у картону депонованих потписа 

код наведене банке. 

Рок важења ове менице истиче даном закључивања уговора по предметној набавци и достављањем нове 

менице за добро извршењеуговорене услуге. 

Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка, од којих један примерак за Повериоца а један 

примерак за Дужника. 

 

                                                                         М.П.                                                                                                      

                                                                                                      Дужник –издавалац менице 

                             

___________________                                                      ________________________________ 

     место  и датум       потпис овлашћеног лица 

 
Напомена:  

 Менично овлашћење се може доставити на овом обрасцу или у форми овог обрасца, с тим што у том случају мора 

имати све елементе који су предвиђени на овом обрасцу. 

 Меница и овлашћење морају бити евидентирани у регистру меница и овлашћења који води НБС у складу са чланом 

47а Закона о платном промету („Сл. гласник РС“ бр. 31/11). Захтев за регистрацију меница и овлашћења у складу 

са напред наведеним, понуђач подноси својој банци која издаје потврду о регистрованим меницама и овлашћењима. 
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VII   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена: 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

Конкурсна документација се припрема и поступак јавне набавке води на српском језику. 

Сви докази се достављају на српском језику, осим уколико је наручилац изричито навео да се одређени 

доказ може доставити и на страном језику и прецизирао који је то језик (у том случају, уз понуду није 

потребно достављати превод како је наведено у следећем пасусу).    

Уколико је који од тражених доказа сачињен на страном језику, потребно је, уз фотокопију предметног 

доказа, приложити оригинал или копију овереног превода судског тумача или превода овереног у амбасади 

земље у којој се као службени језик користи језик на коме је документ који се прилаже као доказ сачињен. 

Понуда која не буде сачињена на српском језику као и понуда уз коју се, на име тражених доказа, достави 

документација сачињена на страном језику уз коју није приложен оригинал или копија овереног превода, 

подобна је да буде одбијена као неприхватљива због битног недостатка из члана 106. став 1, тачка 5 

(недостатак због кога није могуће утврдити  стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са 

другим понудама). 

2) 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.  

На полеђини коверте (пошиљке) навести назив/пословно име и адресу понуђача, особу за контакт и број 

телефона за контакт. 

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 непосредно или путем поште на адресу: „Дом ученика средњих школа Патријарх 

Павле -Београд, ул. Здравка Челара бр.14, са назнаком „Понуда за јавну набавку мале вредности – 

набавка добара - Набавка административне опреме и осталог материјала према потребама Дома 

ученика средњих школа Патријарх Павле – Београд, број ДУПП-ЈНМВ-10/2019“- НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио најкасније до 09:30 часова,   

15.07.2019.године. 

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. 

 

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда,односно истог дана, са почетком 

у 12:00 часова, на адреси „Дом ученика средњих школа Патријарх Павле - Београд“ Здравка Челара бр.14, 

Београд. Отварање понуда је јавно и отварању може присуствовати свако заинтересовано лице, са 

приложеним пуномоћјем. 

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. 

Представник понуђача дужан је да службенику за јавне набавке уручи оригинални примерак писаног 

овлашћењa за учешће у поступку отварања понуда.  

Писано овлашћење мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног 

лица понуђача или оверено пред јавним бележником. У супротном представник понуђача ће се третирати 

као посматрач. 

После спроведеног поступка отварања понуде, комисија ће сачинити записник и приступити стручној 

оцени понуде. 

Понуда (испод наведени садржај) пожељно је да буде пробушена, повезана јемствеником и запечаћена, тако 

да се онемогући убацивање, односно уклањање појединих докумената. Делови предвиђени за попуњавање 

морају бити читко попуњени (хемијском оловком, писаћом машином или рачунарски). 
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3) Партије и начин подношења понуда 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

4) Обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама: 

Алтернативна решења односно  понуде са варијантама нису прихватљива за Наручиоца. 

5) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона: 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена мора бити 

јасно дефинисана. Понуђач мора тачно да наведе на који се део измена односи. Тако извршену измену 

доставља у затвореној коверти. Измена се подноси на исти начин као и понуда са назнаком „Измена понуде 

за јавну набавку мале вредности – набавка добара - Набавка административне опреме и осталог 

материјала према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх Павле – Београд број ДУПП-

ЈНМВ-10/2019„ и назнаком понуђача који подноси измену. Допуна се врши на исти начин са назнаком 

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности – набавка добара - Набавка административне опреме 

и осталог материјала према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх Павле – Београд, број 

ДУПП-ЈНМВ-10/2019“. Исто се односи и на опозив понуде. Уколико се измена, допуна или опозив на 

архиву наручиоца предају после рока за подношење понуда, наручилац исто неће, отварати већ ће вратити 

неотворено са назнаком „поднето неблаговремено“. За измене, допуне или опозиве наручилац ће издавати и 

потврде о пријему истих уколико се подносе непосредно на адресу „Дом ученика средњих школа Патријарх 

Павле - Београд“, Здравка Челара бр.14, Београд.  

6) Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 

или као Подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда; 

7) Захтев да Понуђач, уколико ангажује Подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити Подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко 

Подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе 

директно Подизвођачу; 

Ако Понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити Подизвођачу дужан је да 

наведе назив Подизвођача, а уколико Уговор између Наручиоца и Понуђача буде закључен, тај  Подизвођач 

ће бити наведен у Уговору. Уколико се извршење јавне набавке делимично повери Подизвођачу, проценат 

укупне вредности набавке која ће се поверити Подизвођачу не може бити већи од 50% од понуђене цене као 

и део предмета набавке који ће се извршити преко Подизвођача. Подизвођач  не може вршити потраживања 

од  Наручиоца.  

8) Уколико се подноси заједничка понуда, саставни део заједничке понуде је споразум којим се 

Понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке сагласно члану 

81. став  4. и 5. ЗЈН. 

9) Захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, као и евентуалних других околности од којих 

зависи прихватљивост понуде; 

Понуђач у својој понуди не може захтевати авансно плаћање. Уколико Понуђач захтева авансно 

плаћање у било ком проценту, такву понуду Наручилац ће одбити као  неприхватљиву.   

Рок плаћања је до 45 (четрдесетпет) дана од дана извршење услуге, на основу фактуре са Записником о 

извршеним услугама који испоставља Наручилац, а којим је потврђено извршење предметне услуге. 

Извршене услуге треба у свему да одговарају квантитативним и квалитативним карактеристикама које 

су приказане у позицијама Обрасца понуде Понуђача. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. 

У случају да Извршилац услуга не изврши предметну услугу на начин који одговара техничким и 

другим захтевима Наручиоца, дужан је да на основу рекламације Наручиоца, исту понови другим 

одговарајућим начином, у року не дужем од 2 (два) дана од дана пријема рекламације. У супротном 

Наручилац има право да исте услуге набави на слободном тржишту и да фактурише разлику у цени 

увећаних трошкова набавке Извршиоцу услуге у року од 7 (седам) дана од настанка оваквог случаја. 

Рок важења понуде који нуди понуђач у обрасцу понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од 

дана отварања понуда. У случају да Понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити 

одбијена.У случају да Понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.), иста 

ће се сматрати неприхватљивом. 

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од Понуђача 

продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
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10) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;  

Цена мора бити исказана у динарима (РСД), са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које Понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 

узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

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. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, Понуђач је дужан да тај део одвојено 

искаже у динарима.  

11) Подаци о врсти, садржини и начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза 

понуђача приликом подношења понуде: 

Понуђач који наступа самостално, Понуђач који наступа са Подизвођачима, односно група Понуђача је 

у обавези су да уз понуду доставе у корист Наручиоца: 

I Понуђач је дужан да у понуди достави:  

а) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: Понуђачи су дужни да у понуди доставе 

бланко, соло меницу за озбиљност понуде у износу од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а са 

роком важења до дана истека рока важења понуде. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду 

уколико Понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, 

уколико Понуђач након доношења одлуке о закључењу оквирног споразума не потпише оквирни 

споразум, не поднесе средства обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 

документације. Уколико Понуђач уз понуду не достави меницу, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

Меница мора бити регистрована код пословне банке и евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица 

Понуђача, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо и копија 

картона депонованих потписа који је издат и оверен од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу – писму. 

Меница за коју не постоји потврда банке о регистрацији, менично овлашћење и картон депонованих 

потписа, неће се сматрати валидним средством финансијског обезбеђења. 

Наручилац ће вратити менице Понуђачима, са којима није закључен уговор, одмах по закључењу 

уговора са изабраним Понуђачем, на њихов писмени Захтев. Недостављање наведеног средства 

финансијског обезбеђења, сматраће се битним недостатком понуде. 

 

II Понуђач је дужан да на дан потписивања достави: 

а) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла: Понуђач је дужан да на дан 

потписивања оквирног споразума достави бланко, соло меницу, оверену печатом и потписану од стране 

овлашћеног лица са одговарајућим меничним овлашћењем за добро извршење посла у висини од 10 % 

од понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења минимум 30 (тридесет) дана дужим од истека важења 

оквирног споразума. 

Меница мора бити регистрована код пословне банке и евидентирана у Регистру меница и Овлашћења 

Народне банке Србије. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа, који је 

издат и оверен од стране пословне банке, коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму као и 

доказ о регистрацији менице. Наведено средствo финансијског обезбеђења за добро извршење посла се 

доставља при закључивању Оквирног споразума. 

Рок важења саме менице за добро извршење посла је најмање 30(тридесет) дана дуже од дана истека 

рока трајања Уговора закљученог на основу Оквирног споразума (рок трајања уговора је 12 (дванаест) 

месеци од дана закључивања). 

б) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла:Понуђач је дужан да у тренутку 

закључења уговора достави бланко, соло меницу, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног 

лица са одговарајућим меничним овлашћењем за добро извршење посла у висини од 10 % од понуђене 

цене без ПДВ-а, са роком важења минимум 30 (тридесет) дана дужим од истека важења појединачног 

уговора. Меница мора бити регистрована код пословне банке и евидентирана у Регистру меница и 

Овлашћења Народне банке Србије. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих 

потписа који је издат и оверен од стране пословне банке, коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу – 

писму као и доказ о регистрацији менице. Наведено средство финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла се доставља за закључен 

уговор на основу приложеног Модела уговора у коннкурној документацији. 
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12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података 

које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче; 

Нема поверљивих података које наручилац ставља на располагање понуђачима  и подизвођачима. 

13) Заинтересовано лице може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези 

са припремањем понуде при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде 

(члан 63. став 2. Закона). У том случају наручилац је дужан да  у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Комуникација се у 

поступку јавне набавке врши писаним путем - путем електронске поште или факсом (Дом ученика средњих 

школа Патријарх Павле-Београд, Здравка Челара бр.14 , факс: 011/2750-868; jnabavke@domucenika.com ) 

што је одређено чланом 20. Закона. Понуђачи су дужни да на e-mail адреси наведеној у понуди обезбеде 

сталну доступност ради комуникације одређене чланом 20. Закона; Радно време Наручиоца је радним 

данима (понедељак, уторак, среда, четвртак и петак) од 07:00-15:00. часова. Уколико захтев за додатним 

информацијама или појашњењима факсом или мејлом стигне код Наручиоца по истеку наведеног времена, 

биће примљен првог следећег радног дана 

14) Наручилац може да захтева од Понуђача додатна објашњења, која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може вршити и контролу (увид) код понуђача или његовог 

подизвођача. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 

значаја за примену критеријума за доделу Уговора, односно промену којом би се понуда која je 

неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не 

произилази из природе поступка јавне набавке. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 

разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

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

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

15) Накнаду за коришћење патената,као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица сноси понуђач; 

16) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права: 
Захтев за заштиту права може да поднесе Понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес да 

закључи конкретан Уговор о јавној набавци, у складу са одредбама чл. 148. до 159. ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, на адресу наручиоца „Дом ученика средњих школа 

Патријарх Павле - Београд, Здравка Челара бр.14, Београд, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

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

Наручиоца, осим ако овим 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 7 

(седам) дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и 

квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца 3 (три) 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. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет 

најкасније до истека рока за подношење понуда.  

Одредбе ст. 3. и 4. овог члана не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања 

позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовао у том 

поступку. 

После доношења одлуке о додели Уговора, одлуке о закључењу Оквирног споразума, одлуке о 

признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 

(десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а 5 (пет) дана у поступку јавне 

набавке мале вредности и доношења одлуке о додели Уговора на основу Оквирног споразума у складу 

са чланом 40. овог закона. 

mailto:jnabavke@domucenika.com
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке 

ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 

подношење захтева из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог 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. 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: 

Закон) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из 

члана 156. ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 

износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, ппихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је 

налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. 

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија - Управе за трезор и на тај начин додатно провери 

чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 

права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата 

таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који 

садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и 

оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних 

наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 

припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских 

средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају 

отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

 

 
НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним редоследом како је то приказано у 

горе наведеним примерима. У пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) I \ / „ « 

* и сл.  

„Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од: 

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за 

подношење понуда; 

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 

120.000.000 динара; 

3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 

120.000.000 динара; 

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа 

од 120.000.000 динара; 
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5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности 

свих оспорених партија  није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама; 

6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за 

заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара; 

7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су 

додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 

120.000.000 динара.”. 

Овим вас обавештавамо да се уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може извршити на 

девизни рачун Министарства финансија - Управе за трезор 

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ: 

Народна банка Србије (НБС) 

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17 

Србија 

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX 

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ: 

Министарство финансија Управа за трезор ул. Поп Лукина бр. 7-9 11000 Београд 

IBAN: RS 35908500103019323073 

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ 

(FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT): - број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и 

назив наручиоца у поступку јавне набавке. 


