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СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“ 

21000  НОВИ САД  НАРОДНИХ ХЕРОЈА 7.  

ПИБ: 100236805    МАТИЧНИ БРОЈ: 08114641 

ТЕЛ. ЦЕНТРАЛА 021-66-15-151    

ДИРЕКТОР:  021-423-655   

 



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

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

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС” бр. 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број  

1036/16 од 07.03.2016. године и  Решења о образовању комисије за спровођење поступка 

јавне набавке ЈН бр. 2/2016  дел. бр. 1037/16 од 07.03.2016. средња школа „Светозар 

Милетић“ , Нови Сад (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју 

писмену понуду у складу са  припремљеном Конкурсном документацијом за доделу јавне 

набавке мале вредности.  

 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности 

НАСТАВНИ  МАТЕРИЈАЛ 
ЈН бр. 2/2016 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

II Подаци о предмету јавне набавке 3. 

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 
добара, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или 
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

4. 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова. 

13. 

IV – 3. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. и 76. 
Закона  

16. 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 18. 

VI Образац понуде 26. 

VII Модел уговора 42. 

VIII Образац изјаве о финансијском обезбеђењу 46. 

IX Образац изјаве о независној понуди 47. 

X Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. 48. 

XI Образац трошкова припреме понуде 49. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: :   Средња школа „Светозар Милетић“ 

Адреса: Народних хероја 7.   21000  Нови Сад  

Интернет страница: :  www.ekosmile.edu.rs  

 

2. Врста поступка јавне набавке 

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

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број  2/2016  је набавка добара – наставног материјала. 

 

4. Напомена: 

Јавна набавка није резервисана. 

 

5.  Контакт (лице или служба)  

Лице за контакт – секретар Александар Пешић 

Е-mail адреса – sekretar@ekosmile.edu.rs  

Телефон: 021/6615-151 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 2/2016 је набавка добара – наставног материјала за 

потребе Средњe школe „Светозар Милетић“ 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

39162110 – наставни материјал 

 FA01 – материјал за образовне намене  

 

2. Партије:  

Јавна набавка није обликована по партијама.   

 

3. Циљ поступка:  

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС И КВАЛИТЕТ 

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА ДОБАРА, ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ  

1. Врсте, техничке карактеристике и опис добара: 

 Сва понуђена добра морају у потпуности да одговарају опису из техничке 
спецификације и морају испуњавати захтеве Наручиоца у погледу тражених 
карактеристика.  

 Понуђач је у обавези да робу достави на начин прописан за ту врсту робе. Понуђена 

добра морају бити у оригиналном паковању са приложеном декларацијом на српском 

језику о произвођачу односно увознику.  

 Декларација која прати робу мора да садржи све податке у складу са Законом и 

правилником о декларисању, а нарочито податке којима се доказује усаглашеност 

испоручене робе са карактеристикама, спецификацијом и описима траженим у 

конкурсној документацији.  

 Наручилац има право да у поступку стручне оцене понуда, а пре доношења одлуке о 

додели уговора, захтева од понуђача достављање узорака добара која су предмет 

понуде у циљу провере, односно утврђивања квалитета понуђеног добра сагласно 

техничким карактеристикама дефинисаним конкурсном докуметнацијом. 

2. Квалитет: 

Под квалитетом се подразумева да одабрани понуђач испоручи добра која су у потоуности у 

складу и по квалитету и по количини са техничком спецификацијом из конкурсне 

документације и стандардима који важе за наведена добра. 

3. Контрола квалитета: 

Наручилац ће одредити одговорно лице које ће извршити контролу квалитета по  пријему 

добара које изврши одабрани Понуђач. Наручилац има право да изврши рекламацију 

добара у року од пет дана од дана пријема добара и контроле квалитета. Уколико се након 

контроле квалитета установи да испоручена добра не одговарају уговореном квалитету и 

стандардима, одговорно лице наручиоца ће упутити писану рекламацију одабраном 

Понуђачу, који је дужан да Наручиоцу одмах, а најкасније у року од 24 сата, испоручи нову 

количину предметних добара одговарајућих стандарда и квалитета. 

4. Гаранција квалитета: 

 Минимална гаранција на поменута добра је 12 месеци од дана испоруке добара. Гаранција 

мора да се односи на квалитет материјала, као и на саму функционалност испоручених 

добара.  

5. Финансијске гаранције: 

Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија је у обавези да приликом потписивања 

уговора достави наручиоцу, за добро извршење посла, неопозиву,  безусловну 

финансијску гаранцију, плативу на први позив, без приговора: бланко, соло меницу са 

меничним писмом-овлашћењем, депо картоном и копијом захтева/потврде за регистрацију 

менице, која се предаје приликом закључења уговора као гаранција за извршење уговорне 

обавезе. 

Средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе предаје САМО понуђач коме је 

додељен уговор, значи НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 

понуђач уз меницу доставља захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне 

банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке, попуњено, печатом 
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оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа у износу од 

10% од вредности уговора без ПДВ, са роком доспећа 30 дана дуже од реализације 

уговора. 

Садржина:  

- Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може сарджати 

додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ 

од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање 

спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. 

- Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан 

назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и 

назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности уговора и у 

динарима без пдв, са навођењем рока важности – који је 30 дана дужи од дана окончања 

реализације уговора. 

- Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о 

платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 

43/2004 и 62/2006, 111/2009-др. закон и 31/2011).  

- Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Понуђач не 

извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Меница се не 

може вратити Понуђачу пре истека рока трајања, осим ако је Понуђач у целости испунио 

своју обезбеђену обавезу.  
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III  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА  

Ред. 
бр. 

Назив производа са техничким карактеристикама Јед. 
мере 

Кол. 

1. Шестар за зелену таблу са розетом, материјал дрво парена буква дужина крака 
50цм 

ком 10 

2. Троугао за зелену таблу 45˚/45˚, материјал дрво липа, дужина катете 50цм. ком 9 

3. Троугао за зелену таблу 30˚/60˚, материјал дрво липа, дужина катете 62цм. ком 9 

4. Лењир за зелену таблу материјал дрво липа дужина 100цм. ком 9 

5. Угломер за зелену таблу, материјал дрво-липа, дужина основе 50цм. ком 12 

6. Троугао за белу таблу 45˚/45˚ са гуменом подлошком материјал дрво - гума, 
дужина катете 50цм. 

ком 9 

7. Троугао за белу таблу 30˚/60˚ са гуменом подлошком материјал дрво - гума, 
дужина катете 62цм. 

ком 9 

8. Лењир за белу таблу са гуменом подлошк. материјал  дрво - гума, дужина 100цм. ком 9 

9. Футрола за дипломе висине 350мм  Ø 65, Biro line, или одговарајуће ком 15 

10. Футрола за дипломе висине 350мм  Ø 80, Biro line, или одговарајуће ком 15 

11. Перманент маркер Centropen 8566 обли врх плави, црни, црвени или одговарајуће ком 30 

12. Перманент маркер Schneider 130, обли врх, дебљина исписа 1-3мм, плави, црни, 
црвени, или одговарајуће 

ком 30 

13. Перманент маркер Edding 300, обли врх, дебљина исписа 1-3мм, плави, црни, 
црвени, или одговарајуће 

ком 30 

14. Перманент маркер Edding 330, коси врх, дебљина исписа 1-5мм плави, црни, 
црвени, или одговарајуће 

ком 30 

15. Перманент маркер Pilot V super color заобљен врх, дебљина исписа 0,9мм црни и 
црвени, или одговарајуће 

ком 10 

16. Уложак за перманент маркер Pilot V super color црни и црвени, или одговарајуће ком 6 

17. Перманент маркер Edding 390 дебљи коси врх, дебљина исписа  4-12мм, црни и 
црвени, или одговарајуће 

ком 2 

18. Перманент маркер Edding 800 алуминијум. кућиште, дебљина исписа 4 - 12мм 
црни и црвени, или одговарајуће 

ком 4 

19. Блок за белешке  А4 / 56 листа  #  са  спиралом  у глави, једнобојан ком 250 

20. Блок за белешке  А5 / 56 листа  #  са спиралом  у глави, једнобојан ком 350 

21. Натрон папир Б1 формат таб 5 

22. Хамер Б1 бели 250 гр. Schollers, Fabriano, или одговарајуће таб 5 

23. Хамер Б1 у боји 250 гр. Schollers, Fabriano  пастел, или одговарајуће  таб 50 

24. Милиметарски блок А3 / 25 листа ком 250 

25. Милиметарски блок А4 / 25 листа ком 230 

26. Хартија  А3  VK  60 гр. минимум 250 листа, савијена, бели нерециклирани папир рис 190 

27. Хартија А3 ситни каро 60гр. минимум 250 листа савијена, бели нерециклир. папир рис 60 

28. Хартија А3 чиста 60 гр. минимум 250 листа савијена,бели нерециклирани папир рис 70 

29. CD-R Verbatim, 700MB 52X 80 min површина диска Extra Protection  ком 20 

30. CD-RW 700MB 8-12X 80 min Verbatim у пвц Slim case, са трајним слојем , додатном 
заштитом, или одговарајуће 

ком 180 

31. DVD-R 4.7GB 16X  у пвц Slim case са целофаном, површина диска mat silver, са 
AZO слојем за резање, Verbatim, или одговарајуће 

ком 100 

32. Торбица за 48 ком CD дискова, Media Range Box 51, спољне странице од 
квалитетног издржљивог материјала, CD џепови су прекривени меким заштитним 
материјалом, или одговарајуће 

ком 10 

33. Торбица за 96 ком.CD дискова, Media Range Box 55, спољне странице од 
квалитетног издржљивог материјала,  CD џепови су прекривени меким заштитним 
материјалом, или одговарајуће 

ком 10 

34. Verbatim Blu-ray disk 25GB 6X пакован у Jewel Case, или одговарајуће ком 20 

35. Verbatim DVD+R Double Layer 8.5GB 8X , DVD+R DL , Full Printable Inkjet Printable, 
са површином за штампу 23 - 118мм, или одговарајуће 

ком 100 

36. Mediarange CD маркери MR 704 за писање по површини cd-a, у паковању 4 
маркера + брисач, округли врх 0,7мм који не оштећује  диск,  или одговарајуће 

гар 3 

37. Фотокопир папир А3 200 гр. mix pastel 5x20 листа, Fabriano Copy, или одговарајуће рис 10 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, ЈН бр. 2/2016  –   стр. 6/49 



38. Фотокопир папир А3 200 гр. mix neon  5x20 листа, Fabriano Copy, или одговарајуће рис 10 

39. Табла  од плуте  90 х 120 алуминијумски рам, Optima, или одговарајуће ком 5 

40. Табла  од плуте  90 х 120 дрвени рам, Optima, или одговарајуће ком 5 

41. Рајснадле за плутану таблу 25 ком у кутији Maped, или одговарајуће пак 10 

42. Паус папир А4 92 - 95гр/м² 500 листа у паковању, димензије 210 Х 297мм пак 8 

43. Алкалне батерије AAA LR3 1.5V, са роком трајања минимум 2017. година 
GoldenPower, Pover P+US, или одговарајуће 

ком 4 

44. Алкалне батерије AA LR6 1.5V, са роком трајања минимум 2017. година Golden 
Power, Pover P+US , или одговарајуће 

ком 
 

4 

45. GP пуњиве батерије-акумулатори  ААА LR3  Ni-Mh  1,2V 1000 mAh, Паковање 4 
ком Ni-Mh батерија на блистеру GP, или одговарајуће 

пак  
4/1 

5 

46. GP пуњиве батерије –акумулатори АА LR6  Ni-Mh  1,2V 2700mAh, 
паковање 2 ком Ni-Mh на блистеру, великог капацитета  GP2700, или одговарајуће 

пак 
2/1 

10 

47. Супер алкална батерија GP 4.5V (312A-U1/3R12) , или одговарајуће ком 10 

48. Троугао за таблу 45˚/45˚ са магнетом, матер. дрво - магнет, дужина катете 50цм. ком 11 

49. Троугао за таблу 30˚/60˚ са магнетом, матер. дрво - магнет, дужина катете 62цм. ком 11 

50. Угломер за белу таблу са магнетом, материјал  дрво-магнет, дужина основе 50цм ком 9 

51. Фотокопир папир А3 80 гр. пастел  250 листа боје:  Acquamarin, Cedro, Onice, 
Albicocca, Fabriano Copy Tinta, или одговарајуће 

рис 
 

12 

52. Фотокопир папир А3 80 гр. неон 250 листа боје Arancio, Fucsia, Violetta, Fabriano 
Copy Tinta, или одговарајуће 

pис 
 

9 

53. Регистар свеска  А4/90 листа, азбука, тврд повез ком 40 

54. Регистар свеска  А4/90 листа , абецеда, тврд повез ком 35 

55. Регистар свеска са спиралом  А4/180листа азбука, тврд повез, једнобојна. ком 15 

56. Регистар свеска са спиралом  А4/180листа абецеда, тврд повез, једнобојна. ком 8 

57. Ink jet налепнице за CD/DVD Ø 117мм, 2 комада етикета на А4 формату , бела 
боја, 100 листа у паковању  

кут 4 

58. Самолепљиве етикете  А4,  210 х 297мм, беле, 100 листова, 100 ком зa  Ink jet, 
ласер и копир уређаје ILK, WiBo, или одговарајуће 

кут 10 

59. Самолепљиве етикете 70 х 35мм, на А4 формату, белe, 100 листова, 2400 ком, зa  
Ink jet, ласер и копир уређаје, ILK , WiBo, или одговарајуће 

кут 7 

60. Самолепљиве етикете 47 х 35мм, на А4 формату, белe, 100листова, 3200 ком, зa  
Ink jet, ласер и копир уређаје, ILK, WiBo, или одговарајуће 

кут 5 

61. Фолија за графоскоп А4 OHP, 100 ком у кутији, за ручно писање кут 20 

62. Ласер фолија за графоскоп А4 , 100 ком у кутији, термо кут 20 

63. Свеска VК А4/80 листа, тврд повез, једнобојна. ком 50 

64. Свеска с.каро А4/200 листа тврд повез, једнобојна. ком 20 

65. Свеска с.каро А4/300 листа тврд повез, једнобојна. ком 15 

66. Свеска с.каро А4/500 листа тврд повез, једнобојна. ком 8 

67. Налепница А4 „Забрањено пушење“ ком 50 

68. Налепница А5 „Забрањено пушење“ ком  50 

69. Школска зидна физичко географска карта Србије, одштампана на пвц банер 
платну, урамљена са подлогом од полиуретана по којој се користе чиоде за 
маркирање, велика - димензије 1600 х 2540мм, размера 1 : 225.000, ћирилични 
испис, Intersistem, или одговарајуће 

ком 6 

70. Школска зидна физичко географска карта Србије, одштампана на пвц банер 
платну, урамљена са подлогом од полиуретана по којој се користе чиоде за 
маркирање, велика - димензије 1600 х 2540мм, размера 1 : 225.000, ћирилични 
испис, Intersistem, или одговарајуће 

ком 6 

71. Fellowes Shocking File PP  фасцикла  са гумом по дужој страни и 3 клапне, 
димензије 25 х 35 цм, полипропилен дебљине 0,6мм за 300 листа А4 папира, или 
одговарајуће 

ком 70 

72. 
 

Fellowes Shocking File – Clipper PP фасцикла са клипом са стране, комплетна 
фасцикла је непровидна од чврстог полипропилена дебљине 0,5мм, димензије 22 
х 31цм. сортирано више боја, материјал се може рециклирати, или одговарајуће 

ком 150 

73. 
 

Mustek UPS PowerMust 1590 LED капацитет 1500VA 900W USB, Backup време са 
пола оптерећења 45мин, тип батерије 12V/9Ahx2, пуњење батерије 6 сати, 
утичнице 2 shuko, IEC х2, RJ45: 1улаз/1излаз, USB тип B комуникац. порт, или одг. 

ком 5 
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74. 
 

Magnetoplan комбинована табла 90 х 120цм  pluto-whiteboard , алу рам заобљених 
углова, бела табла је уједно и магнетна, монтира се на 4 начина, или одговарајуће 

ком 12 

75. Вежбанка А4/12 листа дикто ком 4000 

76. Вежбанка А4/12 листа  ситан каро ком 2000 

77. Дневник праксе А4 офсетна хартија ком 470 

78. Банкпост папир  А4 70гр. 500 листа у рису рис 450 

79. Пелир папир  А4 40гр. 500 листа у рису рис 70 

80. Школска зидна физичко географска карта Света, одштампана на пвц банер 
платну, урамљена са подлогом од полиуретана по којој се користе чиоде за 
маркирање,  димензије 1600 х 1070мм, размера 1 : 24.000.000, ћирилични испис,   
Intersistem,  или одговарајуће 

ком 6 

81. 
 

Фотокопир папир А4 80 гр. бели А класе, за све врсте фотокопир машина, 
ласерске и инк-јет штампаче, за висококвалитетну  једнострану и обострану 
штампу, Fabriano Copy 1, или одговарајуће 

рис 630 

82. Фотокопир папир А3 80 гр. бели А класе, за све врсте фотокопир машина, 
ласерске и инк-јет штампаче за висококвалитетну једнострану и обострану 
штампу, Fabriano Copy 1, или одговарајуће 

рис 30 

83. Паус  папир  А3  92 - 95 гр/м²  500 листа у паковању,  димензије 297 Х 420мм пак 6 

84. Паус папир  А4 112-115 гр/м² 500 листа у паковању,  димензије 210 Х 297мм пак 10 

85. Самолепљиви  папир  А4  Rrint & Stick за ласерску  и  ink-jet штампу, 25 листа А4 у 
паковању, за презентације, уклања се без трагова лепка, Presentation Paper Info 
notes, или одговарајуће 

пак 30 

86. Самолепљиви  папир  А3  Rrint & Stick за ласерску  и  ink-jet штампу, 10 листа А3 у 
паковању, за презентације, уклања се без трагова лепка , Presentation Paper Info 
notes, или одговарајуће 

пак 10 

87. Двострана  бела  обртна магнетна табла 60 х 90 цм,  на сталку са точкићима. 
Могућност писања са обе стране , ротирајућа око носача табле. 

ком 3 

88. Хемијска оловка  Winning 2001 , испис плаве или црвене боје, или еквивалент ком 700 

89. Ролер са мастилом Pilot Hi-tecpoint V7,  0,7мм са металним врхом и течним брзо 
сушећим мастилом које се не размазује, регулатор мастила, замењиве патроне 
плаве боје, испис као код наливпера, искључиво Pilot Hi-tecpoint V7 због намене 

ком 96 

90. Уложак – рефил за Pilot Hi-tecpoint V7 0,7мм са течним брзосушећим мастилом 
које се не размазује, регулатор мастила плаве боје, испис као код наливпера, 
искључиво Pilot Hi-tecpoint V7 због намене 

ком 96 

91. Ролер гел  Pilot G-2  0,5мм са плавим документал мастилом које обезбеђује 
трајност исписа и куглицом од тунгстен карбида који спречава цурење, за 
потписивање матичних књига и важних докумената, или одговарајуће 

ком 5 

92. Уложак - рефил за гел ролер Pilot G-2  0,5мм са плавим документал мастилом које 
обезбеђује трајност исписа и куглицом од тунгстен карбида који спречава цурење, 
за потписивање матичних књига и важних докумената, или одговарајуће 

ком 5 

93. Фотокопир папир А4 80 гр. пастел 500 листа, боје: Acquamarin, Banana, Onice, 
Grigo,  Fabriano Copy Tinta, или одговарајуће 

рис  
 

60 

94. Фотокопир папир  А4 80  гр. неон  500 листа, боје: Verde, Giallo, Azzuro, 
Fabriano Copy Tinta, или одговарајуће 

рис 
 

60 

95. Фотокопир папир  А4 160. гр. пастел  250 листа, боје: Avorio, Lavanda ,  
Fabriano Copу Tinta, или одговарајуће          

рис 40 

96. Фотокопир папир А4 160.гр. неон  250 листа, боје: Cielo, Verde Pisello, Violetta, 
Fabriano Copy Tinta, или одговарајуће 

рис 60 

97. Табла Flipchard Nobo Shark, велика површина табле 700 х 1080мм, магнетна лако 
бришућа, подржава А1 формат папира, бочна магнетна проширења за додатне 
презентације, уграђен лењир за равно исписивање текста, подешавање висине 
троножног постоља од 1130 до 1900 мм, држач за фломастере, гаранција 5 
година, или одговарајуће 

ком 5 

98. Самолепљиве етикете  105 х 70мм, на  А4 формату, белe, 100 листова, 800 
комада етикета,  зa  Ink jet, ласер и копир уређаје, ILK, WiBo, или одговарајуће 

кут 10 

99. Маркер за белу таблу за капиларно пуњење  Edding  360 , обли врх, црни, 
дебљина исписа 1,5 - 3мм, квалитетан, или одговарајуће 

ком 10 
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100. Маркер за белу таблу за капиларно пуњење  Edding 360, обли врх, плави, 
дебљина исписа 1,5 - 3мм, квалитетан,  или одговарајуће 

ком 10 

101. Маркер за белу таблу за капиларно пуњење  Edidng 360, обли врх, црвени, 
дебљина исписа 1,5 - 3мм, квалитетан,  или одговарајуће 

ком 10 

102. Маркер за белу таблу за капиларно пуњење    Edding  363 , коси врх, црни, 
дебљина исписа 1 - 5мм, квалитетан, или одговарајуће 

ком 10 

103. Маркер за белу таблу за капиларно пуњење  Edding 363, коси врх, плави, 
дебљина исписа 1 - 5мм, квалитетан, или одговарајуће 

ком 10 

104. Маркер за белу таблу за капиларно пуњење  Edidng 363, коси врх, црвени 
дебљина исписа 1-5мм, квалитетан, или одговарајуће 

ком 10 

105. Edidng рефил BTK 25, за капиларно пуњење маркера за белу таблу црни, 25ml 
или одговарајуће 

ком 25 

106. Edidng рефил BTK 25, за капиларно пуњење маркера за белу таблу плави  25ml , 
или одговарајуће 

ком 25 

107. Edidng рефил BTK 25, за капиларно пуњење маркера за белу таблу црвени,  
25 ml, или одговарајуће 

ком 25 

108. Фотокопир папир  А4 200. гр. пастел  100 листа боје: Albicoccoa, Banana, Celeste 
Fabriano  Copy  Tinta, или одговарајуће 

рис 60 

109. Фотокопир папир А4 200.гр. неон 100 листа боје: Verde Pisello, Aragosta, 
Fabriano Copy Tinta,  или одговарајуће 

рис 45 

110. Папир  А4/140гр. 250 листа у рису бели Fabriano Multipapir, или одговарајуће рис 30 

111. Папир  А4/160гр. 250 листа у рису бели Fabriano Multipapir, или одговарајуће рис 25 

112. Папир  А4/200гр. 250 листа у рису бели Fabriano Multipapir, или одговарајуће рис 30 

113. Папир  А4/240гр. 150 листа у рису бели Fabriano Multipapir, или одговарајуће рис 35 

114. Папир  А4/300гр. 125 листа у рису бели Fabriano Multipapir, или одговарајуће рис 30 

115. Папир  А4/350гр. 125 листа у рису бели Fabriano Multipapir, или одговарајуће рис 45 

116. Тонер за HP LaserJet 4700, OЕМ ознака Q 5950A BK , 11.000 страна компатибилан  
ATS Premium, са 2 године гаранције, у оригин. фабричком паковању, или одговар. 

ком 6 

117. Тонер за  HP LaserJet 4700, OЕМ ознакаQ 5951A CY, 10.000 страна, компатибилан  
ATS Premium са 2 године гаранције, у оригин. фабричком паковању, или одговарај 

ком 3 

118. Тонер за  HP LaserJet 4700, OЕМ ознака Q 5952A YL, 10.000 страна, компатибилан  
ATS Premium са 2 године гаранције, у оригин. фабричком паковању, или одговарај 

ком 3 

119. Тонер за HP LaserJet 4700, OЕМ ознака Q 5953A MG,10.000 страна, компатибилан  
ATS Premium са 2 године гаранције, у оригин. фабричком паковању, или одговарај 

ком 3 

120. Тонер за HP LaserJet Pro M401dn, CF280A – 80A, 2700 стр. А4 са 5%покривености, 
оригинал обавезно OEM произвођача уређаја   

ком 2 

121. Тонер за HP LaserJet M225dw MFP, CF283A,1500 страна A4 са 5% покривености, 
оригинал обавезно OEM произвођача уређаја   

ком 5 

122. Фасцикла  пвц  U А4+ проширена, дебљине 130 mic  са 11 рупа , сјајна, кристал, за 
већи број  докумената  Fornax унутрашња димензија 224 х 303мм, спољашња 
димензија 235 х 304мм,  или одговарајуће 

ком 50 

123. Фасцикла  пвц  L А4 120 mic  у боји  Kangaro квалитетна, или одговарајуће ком 60 

124. Папир  А3/160гр. 250 листа у рису бели Fabriano Multipapir,  или одговарајуће рис 20 

125. Папир  А3/350гр. 125 листа у рису бели Fabriano Multipapir,  или одговарајуће рис 25 

126. Техничка оловка 0,5 метална са гуменим грипом , Rotring, Pilot, Fabercastel, Pentel, 
са гумицом на врху, квалитетна, или одговарајуће 

ком 2 

127. Мине за техничку оловку 0,5  Staedtler, Rotring..., квалитетне, или одговарајуће доз 2 

128. Хемијска оловка Pilot Rubber Grip 0,5 гумирана са металним ушћем, плави испис,  
или одговарајуће 

ком 36 

129. Хемијска оловка Rotring Tikky нова, гумирани грип квалитетна, или одговарајуће ком 10 

130. Метални уложак за хемијску оловку Rotring Tikky, или одговарајуће ком 20 

131. Хемијска оловка са металним сталком који се лепи за сто ком 5 

132. Хемијска оловка  Pentel BK-417, дебљина исписа 0,7, пвц транспарентно тело у 
боји, гумирани грип , са пластичном клипсом, црвена и тамно плава, притисни 
механизам, квалитетна, или одговарајуће 

ком 30 

133. Мастило за налив перо у флашици Pelikan 4001 30ml,  royal blue, или одговарајуће ком 3 

134. Мастило за налив перо у флашици Parker Quink 57ml , плаво, или одговарајуће ком 3 

135. Мастило за налив перо Parker у патрони 5/1 Quink  Ink плаво, или одговарајуће пак 2 
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136. Verbatim USB 2.0 Flash меморија 8GB, или одговарајуће ком 10 

137. Silicon Power USB 3.0 Flash меморија 8GB, Marvel M50, или одговарајуће ком 10 

138. Silicon Power USB 3.0 Flash меморија 16GB, Marvel M50, или одговарајуће ком 10 

139. Миш бежични  Hama AM-7300 црни ,повезивање wifi, резолуција 1000 dpi, оптички 
сензор, компатибилност  Windows XP  или новији, или одговарајуће 

ком 85 

140. Спреј за скидање самолепљивих етикета и налепница  AF labelclene 200мл, 
или одговарајуће 

ком 2 

141. Свеска  А5 80 листа премиум пластифициране корице, # мек повез ком 50 

142. Свеска  А4 80 листа премиум пластифициране корице, # мек повез ком 100 

143. Свеска  А4 96 листа дикто, тврд повез, једнобојна ком 90 

144. Блок за белешке А4 50 листа лајмован, меке корице, дикто ком 200 

145. Блок за белешке А4 50 листа лајмован, меке корице, дикто ком 200 

146. Самолепљиви блок за поруке 76х127мм, 80гр папир, 100 листова, неон боје ком 50 

147. Самолепљиви блок за поруке 76х76мм, 80гр папир, 100 листова, неон боје ком 70 

148. Пвц коцка са белим папирима  480листа, димензије 102 х 102мм ком 10 

149. Рефил за ПВЦ коцку, бели папир, 400 листова, димензије 102 х 102мм ком 20 

150. Пвц коцка са  папирима у боји неон мих, 400листа, димензије 102 х 102мм ком 10 

151. Рефил за ПВЦ коцку, мих неон боје, 400 листова, димензије 102 х 102мм ком 20 

152. Post-it 3M page marker 683 – 4 AB fluo 11,9 х 43,1 мм. Паковање  4 х 35 флуо 
листића, на блистеру, укупно 140 самолепљивих листића,   или одговарајуће 

пак 
4/1 

5 

153. Папирна коцка са пвц сталком, шарени микс 500 папирића 80 гр. папира, 
димензије 9 х 9 цм, Ilijanum или одговарајуће 

ком 2 

154. Фасцикла  пвц  U А4+ проширена, дебљине 100 mic са 11 рупа , сјајна, кристал, за 
већи број докумената Fornax, унутрашња дим. 216 х 303мм, спољашња димензија 
230 х 304мм , квалитетна, или одговарајуће  

ком 900 

155. Фасцикла писмо А4, у боји, дебљине 180 mic са копчом за затварање Comix,  
квалитетна, или одговарајуће 

ком 800 

156. Фасцикла писмо А3, у боји, дебљине 180 mic са копчом за затварање Comix, 
квалитетна, или одговарајуће 

ком 250 

157. Фасцикла писмо А5 у боји 180 mic са дугметом Comix, квалит. или одговарајуће ком 600 

158. Фолија за коричење pvc А4 180mic у паковање од 100 фолија, прозирна GBC, или 
одговарајуће 

пак 
100/1 

5 

159. Фолија за коричење pvc А4 200 mic паковање од 100 фолија,GBC у боји, дим, 
зелена, плава, жута, или одговарајуће 

пак 
100/1 

5 

160. Фолија за коричење Polyclear мат/мат А4 , 300 mic паковање од 100 фолија,GBC,  
или одговарајуће 

пак 
100/1 

1 

161. Фолија за коричење Polyclear мат/мат А4 450 mic паковање од 100 фолија,GBC, 
или одговарајуће 

пак 
100/1 

1 

162. Спирала пвц за коричење  А4 формата, округла, дебљина спирале 10мм, бела 
или плава, 21 прстен, за капацитет до 65 листова, паковање 100 ком у кутији, А кл. 

пак 
100/1 

3 

163. Спирала пвц за коричење  А4 формата, округла, дебљина спирале 14мм, бела 
или плава, 21 прстен, капацитет до 125 листова, паковање 100 ком у кутији, А кл. 

пак 
100/1 

3 

164. Спирала пвц за коричење  А4 формата, округла, дебљина спирале 19 мм, бела 
или плава, 21 прстен, капацитет до 190 листова, паковање 100 ком у кутији, А кл.      

пак 
100/1 

2 

165. Спирала пвц за коричење  А4 формата, округла, дебљина спирале 22мм, бела 
или плава, 21 прстен, капацитет до 210 листова, паковање 50 ком у кутији , А кл.     

пак 
50/1 

2 

166. Спирала пвц за коричење  А4 формата, округла, дебљина спирале 28мм, бела 
или плава, 21 прстен, капацитет до 270 листова, паковање 50 ком у кутији , А кл.    

пак 
50/1 

2 

167. Спирала пвц за коричење  А4 формата, округла, дебљина спирале 38мм, бела 
или плава, 21 прстен, капацитет до 375 листова, паковање 50 ком у кутији , А кл.     

пак 
50/1 

2 

168. Картон за коричење 230гр, А4, рељефни, боје: сива, светло плава, плава,  
паковање од 100 комада 

пак 
100/1 

15 

169. Фасцикла PP/PVC  А4 са 100 фолија, Comix, квалитетна, или одговарајуће    ком 10 

170. Фасцикла PP/PVC  А4 са 40 фолија, Comix, квалитетна, или одговарајуће    ком 80 

171. Тонер за Xerox Phaser 4500, OЕМ ознака 113R00657 - 18.000 страна, дужина 
387мм, ширина 162мм, висина 240мм, тежина 2560гр. Компатибилан, ATS са 
гаранцијом 2 године, у оригиналном фабричком паковању, или одговарајуће 
 

ком 5 
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172. Тонер за копир Canon IR 5570, C - EXV-13/GPR17, 1500gr. Master Color, заменски, 
компатибилан нов тонер, у оригиналном фабричком паковању, или одговарајуће 

ком 8 

173. Маркер за белу таблу Epene црни, плави и црвени, или одговарајуће ком 800 

174. Маркер за белу таблу Erich Krause WB-500  обли врх, црни и црвени, или одговар. ком 50 

175. Маркер за белу таблу Pentel  MW-85  црни и црвени, или одговарајуће ком 50 

176. Маркер универзални за белу таблу и flipchart Schneider MAXX 290, црни мастило 
не пробија flipchart, или одговарајуће 

ком 100 

177. Маркер за белу таблу Edding 250 плави cap-off, алу кућиште, обли врх дебљине 
1,5 - 3мм, или одговарајуће 

ком 12 

178. Маркер за белу таблу Pilot V-Board Master, допуњив са течним мастилом црни и 
црвени, или одговарајуће 

ком 60 

179. S-Box SC08 марамице за чишћење екрана 100 ком у паковању, антистатичне, 
безалкохолне, биоразградиве, незапањиве или или одговарајуће истих карактер. 

ком 5 

180. S-Box SC400 компримовани гас 400 мл за чишћење прашине из штампача, 
тастатура, рачунара или одговарајуће 

ком 5 

181. Спреј за чишћење екрана са крпицом у комплету S-BOX CS 02  200мл, антистатик, 
безалкохолан, биоразградив, незапањив или одговарајуће истих карактеристика 

пак 5 

182. Чистач за гумене ваљке на штампачима и копир апаратима AF Platenclene 100ml, 
или одговарајуће 

ком 3 

183. Ласерски показивач за табле 4u1 Ansmann AN 1600-0028, laset, led lampa.touch 
scren и хемијска оловка, алуминијумски са три LR 41 батерије, или одговарајуће 

ком 5 

184. Пуњач за 4 ком Ni-Mh батерија са лед индикаторима GP PB420GS UE1 . Пуни 
истовремено по минимум две АА и ААА Ni-Mh батерије, или одговарајуће 

ком 3 

185. Батерија алкална Ansmann LR 41 1.5V дугмаста, или еквивалент ком 30 

186. Фолија ПВЦ U А4+ екстра проширена са 11 рупа ,   дебљ. 40 mic  сјајна, кристал. 
Optima квалитетна, или одговарајуће 

ком 600 

187. Фолија ПВЦ U А4+ екстра проширена са 11 рупа ,   дебљ. 80 mic  сјајна, кристал. 
Optima, квалитетна, или одговарајуће 

ком 900 

188. Аташе мапа  А4  ПВЦ  дводелна са преклопом, металном клипсом и блоком 
квалитетна, Optima, или одговарајуће 

ком 300 

189. Подметач за писање  ПВЦ А4 од тврде пластике са металном клипсом, 
транспарентне боје 

ком 470 

190. Карта  корисника џеп за библиотеке Оптимум, или одговарајуће ком 1200 

191. Чланска карта библиотеке Оптимум, или одговарајуће ком 1200 

192. Карта корисника за библиотеке Оптимум, или одговарајуће ком 600 

193. Карта књиге за библиотеке Оптимум, или одговарајуће ком 500 

194. Тонер за HP 1132 искључиво оригинал произвођача уређаја OEM CE 285A  ком 4 

195. Тонер за HP Col. Laser Jet CP 5225 CE 740A Bk, 7000 копија, компатибилан, нов 
заменски тонер, задовољава захтевани капацитет, у оригиналном фабрич. паков.  

 8 

196. Тонери за HP Col. LJ CP 5225: CE 741ACy, CE 742AYе, CE 743 Mg, 7300 копија у 
тонеру, од сваког  тонера по два комада. Компатибилан, заменски тонер, нов, 
задовољава захтевани капацитет, у оригиналном фабричком паковању 

ком 6 

197. Magnetoplan магнетна табла  за папир, димензије 225 х 318мм  са магнетном 
клипсом од 4 интегрисана магнета која држи до 15 листа папира и лењиром на 
десној бочној страни, подлога стоји на било којој металној површини, 
пластифицирана,  или одговарајуће  

ком 150 

198. Картонска фасцикла са кепер пантљиком премијум, дебљина лепенке 1,9мм дим. 
фас. 33 х 24цм, две пантљике дужине 1,2м, ширине 1цм, ојачана клапна са 
етикетом за упис. 

ком 5 

199. Пројекционо платно зидно, мануелно Avtek Wall Standard 200, димензије 
2000x2000mm, видно поље 2000x2000mm, бела мат површина високог квалитета, 
однос - формат слике  1:1, 4:3(SVGA/XGA), 16:9 (Full HD), 16:10(WHGA), ручно 
подешавање, бело метално кућиште, доња ивица садржи чврсту лајсну која 
спречава увијање, гаранција две године, или одговарајуће  

ком 6 

200. Фасциклe  PP/PVC  А4 са клапнама и две дијагоналне гумице, - неон боје, 
Erich Krause, или одговарајуће 

ком 400 

201. Фасциклe  PP/PVC  А4 са клапнама и две дијагоналне гумице - прозирне у бојама, 
Erich Krause, или одговарајуће 

ком 400 
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202. Фасцикла картон А4 са гумицом, 400гр. картон пластифицирана у разним бојама, 
Duplo office, или одговарајуће 

ком 200 

203. Фасцикла картон А4 са гумицом, 600гр. картон пластифицирана у разним бојама, 
Duplo office, или одговарајуће 

ком 300 

204. Фасцикла  А4 кромо картон 230гр.бела са три једноделне клапне, (фасцикла 
израђена из једног комада) 

ком 800 

205. Фасцикла  А3 кромо картон 230гр.бела са три једноделне клапне, (фасцикла 
израђена из једног комада)  

ком 250 

206. Фасцикла А4 кромо картон 280гр.бела са три једноделне клапне, (фасцикла 
израђена из једног комада) 

ком 30 

207. Фасцикла А4 кромо картон 280гр.бела са шетајућом механиком 320х240мм, Biro 
Line, или одговарајуће 

ком 30 

208. Фасцикла картон А4 са гумицом, 700гр. картон пластифицирана у разним бојама, 
Duplo office, или одговарајуће 

ком 5 

209. Стона хефталица Kangaro HD-23S24 великог капацитета, спаја 210 листа 80гр. 
папира, користи 8 врста кламерица од  23/6 до 23/24 у зависности од количине 
папира, метална конструкција, ротирајући наковањ , дубина хефтања 65мм, 
гумирана подлога, или одговарајуће 

ком 4 

210. Расхефтивач Kangaro SR300, расхефтава  200 листа, или одговарајуће ком 5 

211. Кламeрице 23/24  кутијица од 1000 кламeрица, за хефтање 150-210 листа  
Kangaro, Novus, или одговарајуће 

кут 10 

212. Тонер за HP 1010 /1015 /1018 /1020 – Q2612A  2000 копија A4 оригинал 
произвођача уређаја 

ком 6 

213. Тонер за Lexmark T650, 7000 страна А4 са 5% покривености Т650А21Е, 
компатибилан, заменски нов тонер, у оригиналном фабричком паковању 

ком 8 

214. Тонер за копир апарат Canon IR 5055/5065 C-EXV22/GPR-24, компатибилан, 
заменски тонер, нов, Master color, или одговарајуће у оригиналном декларисаном 
фабричком паковању   

ком 5 

215. Тонер за Lexmark T640, 6000 страна А4 са 5% покривености  64016SE, 
компатибилан, заменски нов тонер у оригиналном фабричком паковању 

ком 7 

216. Пресована плута  у ролни 1000мм х 6мм, густина 200 kg/mᵌ м² 25 

217. Verbatim Blu-Ray диск 25GB BD-R 6X, паковање Jewel Case, заштитни слој Hard 
Coat,  или одговарајуће 

ком 50 

218. Блок  за белешке Optima, А4 са спиралом и 4 рупе, 80 листа, 60гр. папир , ситни 
каро, перфорација, или одговарајуће 

ком 300 

219. Корпа за отпатке жичана округла већа, квалитетна, димензије 345 х 295 црна или 
сива, Fornax, или одговарајуће 

ком 60 

220. Фасцикла ПВЦ организер А4 са 12 проширивих преграда и две гуме, са етикетама 
за обележавање преграда, Erich Krause, или одговарајуће 

ком 35 

221. Сталак усправни HAN за 20 CD/DVD са вратима и кључем, или одговарајуће ком 7 

222. Свеска  #  А5/200  листа тврд повез, једнобојна пословна ком 30 

223. Свеска  #  А5/300  листа тврд повез, једнобојна пословна ком 25 

224. Свеска  #  А5/500 листа тврд повез, једнобојна пословна ком 25 

225. MediaRange алкалне батерије 9V Premium  MRBAT 107 E-Block - 6LR61, 
на блистеру са роком трајања минимум 2017. год, или одговарајуће 

ком 30 

226. Калкулатор џепни Olympia LCD 1110  са 10 места, соларно напајање и батерија, 
метални, гумени тастери, велики LCD екран, дим: 70х9х116мм, или одговарајуће 

ком 85 

227. Свеска магнетна са спиралом А4 200 листа, #  Pero или одговарајуће ком 70 

228. Налив перо Parker Vector Standard, црно, врх израђен од нерђајућег челика, 
квалитетно, или одговарајуће 

ком 25 

229. Каталог фасцила са 30 фолија Comix, или одговарајуће ком 89 

230. Брисач мастила са фломастером Edding  1515,  или одговарајуће ком 96 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛAНA 

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

1.1 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 регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

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

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

давања мита, кривично дело привреде (чл. 75. ст. 1 тач. 2) Закона); 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 1. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. 

тач. 5)  

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 

Закона). 

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

Наручилац је дужан у складу са чланом 87. став 5. ЗЈН да одбије све понуде које су   

поднете супротно наведеној забрани.        

 

1.3 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом  80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона 

у услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 

преко подизвођача. 

 

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

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача  којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 

тог услова.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са 

чланом 77. став 4. Закона, испуњеност обавезних услова из члана 75. ЗЈН, понуђач доказује 

достављањем ИЗЈАВЕ (образац изјаве понуђача, дат у поглављу IV одељак 3.), којом под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује де испуњава  услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, када понуђач доставља 

као доказ извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда у виду неоверене копије.  

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

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

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

подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

У складу са чланом 79. став 2. ЗЈН, Наручилац може пре доношења одлуке о додели 

уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, а који није уписан у 

Регистар понуђача, да достави на увид оригинал или оверену копију доказа о  испуњености 

услова, и то: 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда); 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 

чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод 

из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 

Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних 

дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 

понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

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

и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према 

месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 

понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

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

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

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

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

дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети 

према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе министарства 
финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
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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. 

Напомена: Понуђач који је уписан у Регистар понуђача, за обавезне услове (тачка 1. до 4.) 

доставља само број под којим је уписан у Регистар понуђача 

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

страницама надлежних органа. 

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

са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуле, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И З6. ЗАКОНА 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

 НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

 

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  _____________________________________________ у поступку јавне набавке 

добра број 2/2016 – наставни материјал, испуњава све услове из чл. 75. и 76. 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); 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                                             Понуђач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                            __________________________                                                         

 

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности,  ЈН бр.  2/2016 –  стр. 16/49   



 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

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____________________________________________ у поступку јавне набавке 

добра број 2/2016 – наставни материјал, 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). 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                                        Подизвођач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                           __________________________                                                         

        

 

  Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском језику. 

2. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА, ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, лице за контакт и број 

контакт телефона. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Средња школа „Светозар Милетић“ , Народних хероја 7.  21000 
Нови Сад, с назнаком: 
 ,,Понуда за јавну набавку добара мале вредности – Наставни материјал, ЈН број 2/2016, НЕ 
ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.03.2016. 
до 10,00 сати.   
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. 
Неблаговремене понуде се, по окончању поступка отварања понуда, враћају неотворене 
понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено. 
Понуда мора бити сачињена у папирној форми, са свим елементима и обрасцима из 
конкурсне документације. Увид и преузимање конкурсне документације врши се лично на 
адреси Наручиоца, на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца: 
www.ekosmile.edu.rs 
Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Средње школe „Светозар 

Милетић“ у Новом Саду, улица Народних хероја 7, 18.03.2016. у 11:00 сати.  

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће могу 

остварити само представници понуђача, који су дужни да пре почетка јавног отварања 

понуда предају Комисији за јавне набавке писмено пуномоћје (овлашћење) издато на 

меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на 

увид. Уколико представник Понуђача не буде имао пуномоћје за учешће у поступку неће 

моћи да уложи примедбу која се односи на отварање понуда, ако сматра да их је било . 

 

3. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ : 

Понуђачи достављају понуде у складу с конкурсном документацијом и захтеваним условима 

Наручиоца: 

 Доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне 

документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Оверен 

и потписан Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона, из поглавља 

IV одељак 3.); 

 Оверен и потписан Образац понуде; 

 Оверен и потписан Образац техничке спецификације понуде са структуром цене;  
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 Оверен и потписан Образац описа предметне набавке са елементима критеријума; 

 Оверен и потписан модел уговора; 

 Оверен и потписан Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења 

 Оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди; 

 Оверен и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона. 

Напомена:  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може се определити да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача који ће потписивати и 

печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који 

подразумевају давање изјавa под материјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити 

потписани и печатом оверени од стране сваког понуђача из групе понуђача.  

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 

обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава 

под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом 

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

набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА: 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5.  ИЗРАДА ПОНУДЕ: 

 Понуде морају бити у целости израђене у складу са Законом о јавним набавкама, 

позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.  

 Понуђач је обавезан да понуду сачини према овом упутству и на обрасцима из 

конкурсне документације, по захтевима наручиоца у погледу садржине понуде и под 

условима под којима се спроводи поступак ове јавне набавке, у складу са Законом о 

јавним набавкама. 

 Понуђач доставља понуду у писаном облику. Понуда мора бити оригинал на 

преузетом обрасцу понуде из конкурсне документације, јасна и недвосмислена, 

попуњена читко штампаним словима или откуцана и потписана од стране овлашћеног 

лица за заступање и оверена печатом понуђача. 

 Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који су њихов саставни 

део, понуђачи попуњавају читко, а исте потписује овлашћено лице и оверава 

печатом. 

 Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио 

све услове из конкурсне документације. 

 Странице и документа која чине понуду треба повезати у целину тако да се 

документација може несметано листати. 

 Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне 

документације и исправљене коректором или рукописом, морају бити оверене 

печатом и потписом одговорног лица за заступање и оверене печатом понуђача.  

 

6.  НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ: 

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

начин који је одређен за подношење понуде. 

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

доставља.  

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понду. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Средња школа „Светозар 

Милетић“ , Народних хероја 7.  21000 Нови Сад, са назнаком:  
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- „Измена понуде за јавну набавку добара мале вредности – Наставни материјал, ЈН број 

2/2016, НЕ ОТВАРАТИ”,   или  

  - „Допуна понуде за јавну набавку добара мале вредности – Наставни материјал, ЈН број 

2/2016, НЕ ОТВАРАТИ”,   или  

  - „Опозив понуде за јавну набавку добара мале вредности – Наставни материјал, ЈН број 

2/2016, НЕ ОТВАРАТИ”,    или 

  - „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара мале вредности – Наставни материјал, 

ЈН број 2/2016, НЕ ОТВАРАТИ”.    

На полеђини коверте навести назив, адресу и телефон понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

7.  УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ:  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не сме истовремено да учествује у заједничкој 

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

У Обрасцу понуде, (поглавље VI) понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да на Обрасцу понуде 

(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и 

седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

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

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова (Образац изјаве бр.3.). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза, без обзира на број 

подизвођача. 

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

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 овом случају наручилац ће обавестити 

организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

 

8.  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то 

податке о: 

1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

2.  Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
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Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

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

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ: 

1) Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: 

- Рок плаћања je 45 дана од  дана пријема рачуна, који испоставља понуђач на основу 

документа – оверене и потписане отпремнице којом је потврђена квалитативна и 

квантитативна испорука добара. 

-  Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

- Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Наручилац не даје средство обезбеђења 

плаћања. 

2) Захтеви у погледу гарантног рока: 

- Гаранција на квалитет испорученог канцеларијског материјала, не може бити краћа од 12 

месеци, од дана испоруке сем у случају техничког оштећења добра од стране наручиоца.  

3) Захтеви у погледу рока  и места испоруке добара:  

- Понуђач је у обавези да испоруку добара врши сукцесивно, према динамици, количини и 

спецификацији коју одреди наручилац. Рок испоруке се прецизира од дана пријема позива 

представника наручиоца и не може бити дужи од 1 радног дана. Позив се може уручити у 

писаној форми укључујући и e-mail, телефонским путем или личним – усменим захтевом 

издатим од овлашћеног лица. 

- Понуђач се обавезује да испоруку добара врши сваким радним даном у току недеље. 

Предметна добра ће се испоручивати на захтевану адресу наручиоца: 

Средња школа „Светозар Милетић“   

Народних хероја 7. 21000  Нови Сад,  или   Трг Марије Трандафил 1.  21000  Нови Сад ,  по 

одговарајућим наставничким кабинетима и ученичким службама, за које су наведена добра 

наручена.  

- Наручилац ће поручивати добра предметне набавке у стварним количинама потребним за 

рад и не обавезује се да ће поручити сву количину добара из предметне Конкурсне 

документације. 

4) Захтев у погледу рока важења понуде: 

- Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда (дефинисано 

чланом 90. Закона). У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 

облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

- Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.  

5) Захтеви у погледу квалитета добара:  

- Понуђач се обавезује да ће добра испоручити по техничкој спецификацији, оригинална, 

нова и у оригиналном фабричком паковању, са јасном декларацијом исписаном на српском 

језику.  

- Добра која понуђач испоручује морају бити иста она добра која је понуђач понудио током 

спровођења поступка јавне набавке у коме му је додељен уговор и која је навео у Обрасцу 

понуде и спецификацији добара. Добра морају одговарати свим квалитативним и 

функционално – техничким карактеристикама које је Наручилац захтевао у конкурсној 

документацији. 

6) Период на који се закључује уговор:  

- Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења уговора. 
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10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем електронске поште на e-mail Наручиоца 

тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 

дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и 

истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 2/2016. 

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

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

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда 

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

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона.  

 

11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

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

његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

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

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

одбити као неприхватљиву.  

 

12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 

У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 

оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену је урачуната цена предметне јавне набавке са испоруком и свим зависним 

трошковима. Цена је фиксна и не може се мењати ни по ком основу.  

Понуђач је дужан да у својој Понуди искаже цену у прописаном Обрасцу понуде.  

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

чланом 92. Закона. 
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13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

укупна цена без ПДВ“.  

Стварна, купљена (испоручена) количина путем уговора о јавној набавци зависи од потреба 

наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања (без ПДВ-а) не могу прећи износ планираних 

средстава за предметну јавну набавку. 

14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА  У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА 

У случају да постоје две или више понуда са истом ценом, наручилац ће уговор доделити 

оном понуђачу који је први доставио понуду. 

Стручна оцена понуда 

Након спроведене стручне оцене понуда биће вредноване само понуде које су предате 

благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације. 

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у 

позиву за подношење понуда. 

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и која у потпуности испуњава све 

услове из техничке спецификације. 

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена и одговарајућа, није одбијена због 

битних недостатака, а не ограничава нити условаљава права Наручиоца или обавезе 

Понуђача. 

 

15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на 

располагање. 

Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену 

поступка јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у 

поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у 

наставку поступка или касније. 

Као поверљива Понуђач може означити документа која садрже личне податке, које не 

садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне 

податке који су прописима или интерним актима Понуђача означени као поверљиви, при 

чему то не могу бити подаци на основу којих се доноси оцена о исправности понуде и оцене 

о томе да ли је понуда одговарајућа и прихватљива. 

Наручилац ће поверљивима третирати она документа на којима је у десном горњем углу 

исписана реч «ПОВЕРЉИВО», а ако се поверљивим сматра само одређени податак у 

документу, мора бити подвучен црвено и у истом реду уз десну ивицу исписана реч 

«ПОВЕРЉИВО». 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин. 

Ако се поверљивима означе подаци који не одговарају захтевима поверљивости, Наручилац 

ће позвати Понуђача да уклони ознаку поверљивости, уписивањем речи «ОПОЗИВ» изнад 

ознаке поверљивости. 

Уколико понуђач у одређеном року не опозове поверљивост Наручилац ће понуду одбити. 

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека 

рока за отварање понуда. 
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16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ  

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

17.  НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године 

пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1. поступио супротно забрани из члана 23. и 25 Закона о јавним набавкама; 

2. учинио повреду конкуренције; 
3. доставио неистините податке у понуди или из оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења, на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да Понуђач није испуњавао своје 

обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 

предмет набавке, за период од претходне три године пре објавивања позива за подношење 

понуда. 

18.  ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ОЦЕНЕ ПОНУДА 

Оквирни рок за избор најповољније понуде и доношење одлуке о додели уговора је осам 

дана од дана отварања понуда. 

19.  ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци с понуђачем којем је додељен уговор, у 

року од осам дана од  дана протека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача. 

У складу са чланом 112. ст. 2. тач. 5. Закона, уколико је поднета само једна понуда, 

Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту 

права понуђача, о чему ће благовремено обавестити Понуђача и позвати га да приступи 

закључивању уговора. 

У случају одустајања или неодазивања позиву  на закључење уговора Наручилац има право 

да закључи уговор са понуђачем који је следећи на утврђеној ранг листи. 

Разлози због којих се може одустати од доделе уговора: 
 

1. Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 

109. ст. 1. Закона 

2. Наручилац може да обустави поступак из тачке 1. из објективних и доказивих разлога, 

који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 

започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за 

предметном набавком, због чега се неће понављати у току исте буџетске године, 

односно у наредних шест месеци. 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које 

има интерес за доделу уговора у конкретном поступку  и који је претрпео или би могао да 

претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 

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

Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил: 

sekretar@ekosmile.edu.rs или препорученом пошиљком на адресу наручиоца, са 

повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
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набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О 

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

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

најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 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. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији или позиву, а наручилац исте није отклонио. У 

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

понуда.  

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

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 

(пет) дана од дана пријема одлуке.  

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 понуда, 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.  

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

60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив 

на број : ЈНМВ 2/2016, сврха уплате: такса за ЗЗП, корисник: Буџет Републике Србије).  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона. 

 

21.  ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

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

да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља Х). 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

 

Понуда брoj _____________ од ______________ 

за јавну набавку мале вредности – наставни материјал, ЈН БРОЈ 2/2016  

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача: 
 

 

 

Адреса понуђача: 
 

 

 

Матични број понуђача: 
 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

 

Име особе за контакт: 
 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

 

Телефон: 
 

 

 

Телефакс: 
 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО 

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

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

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

 

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  

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

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

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: 

 

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 

  

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5)  ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – НАСТАВНИ  МАТЕРИЈАЛ 
 

а) Техничка спецификација понуде са структуром цене 

Ред 
бр. 

 
Назив производа 

Назив 
произвођача 

Јед. 
мере 

 
Кол. 

Јединачна 
цена без 

ПДВ 

Укупнo без 
ПДВ 

1. Шестар за зелену таблу са розетом, 
материјал дрво парена буква дужина 
крака 50цм 

 ком 10   

2. Троугао за зелену таблу 45˚/45˚, материјал 
дрво липа, дужина катете 50цм. 

 ком 9   

3. Троугао за зелену таблу 30˚/60˚, материјал 
дрво липа, дужина катете 62цм. 

 ком 9   

4. Лењир за зелену таблу материјал дрво 
липа дужина 100цм. 

 ком 9   

5. Угломер за зелену таблу, материјал дрво-
липа, дужина основе 50цм. 

 ком 12   

6. Троугао за белу таблу 45˚/45˚ са гуменом 
подлошком материјал дрво – гума, дужина 
катете 50цм. 

 ком 9   

7. Троугао за белу таблу 30˚/60˚ са гуменом 
подлошком материјал дрво – гума, дужина 
катете 62цм. 

 ком 9   

8. Лењир за белу таблу са гуменом подлошк. 
материјал  дрво – гума, дужина 100цм. 

 ком 9   

9. Футрола за дипломе висине 350мм  Ø 65   
Biro line, или одговарајуће 

 ком 15   

10. Футрола за дипломе висине 350мм  Ø 80  
Biro line, или одговарајуће 

 ком 15   

11. Перманент маркер Centropen 8566 обли 
врх плави, црни, црвени, или одговарајуће 

 ком 30   

12. Перманент маркер Schneider 130 обли 
врх, дебљина исписа 1-3мм, плави, црни, 
црвени, или одговарајуће 

 ком 30   

13. Перманент маркер Edding 300 обли врх, 
дебљина исписа 1-3мм, плави, црни, 
црвени, или одговарајуће 

 ком 30   

14. Перманент маркер Edding 330 коси врх, 
дебљина исписа 1-5мм плави, црни, 
црвени, или одговарајуће 

 ком 30   

15. Перманент маркер Pilot V super color 
заобљен врх, дебљина исписа 0,9мм црни 
и црвени, или одговарајуће 

 ком 10   

16. Уложак за перманент маркер Pilot V super 
color црни и црвени, или одговарајуће 

 ком 6   

17. Перманент маркер Edding 390 дебљи коси 
врх, дебљина исписа  4-12мм, црни и 
црвени, или еквивалент 

 ком 2   

18. Перманент маркер Edding 800 алуминијум. 
кућиште, дебљина исписа 4 – 12мм црни и 
црвени, или одговарајуће 

 ком 4   

19. Блок за белешке  А4 / 56 листа  #  са  
спиралом  у глави, једнобојан 

 ком 250   

20. Блок за белешке  А5 / 56 листа  #  са 
спиралом  у глави, једнобојан 

 ком 350   

21. Натрон папир Б1 формат  таб 5   

22. Хамер Б1 бели 250 гр. Schollers, Fabriano 
или одговарајуће 

 таб 5   

23. Хамер Б1 у боји 250 гр. Schollers, Fabriano 
пастел, или одговарајуће  

 таб 50   

24. Милиметарски блок А3 / 25 листа 
 

 ком 250   
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25. Милиметарски блок А4 / 25 листа 
 

 ком 230   

26. Хартија  А3  VK  60 гр. минимум 250 листа, 
савијена, бели нерециклирани папир 

 рис 190   

27. Хартија А3 ситни каро 60гр. минимум 250 
листа савијена,бели нерециклирани папир 

 рис 60   

28. Хартија А3 чиста 60 гр. минимум 250 
листа савијена,бели нерециклирани папир 

 рис 70   

29. CD-R Verbatim, 700MB 52X 80 min 
површина диска Extra Protection, или 
одговарајуће 

 ком 20   

30. CD-RW 700MB 8-12X 80 min Verbatim у пвц 
Slim case, са трајним слојем , додатном 
заштитом, преписив до 1000 пута , 
или одговарајуће 

 ком 180   

31. DVD-R 4.7GB 16X  у пвц Slim case са 
целофаном, површина диска mat silver, са 
AZO слојем за резање, Verbatim, или 
одговарајуће 

 ком 100   

32. Торбица за складиштење 48 ком. CD 
дискова, Media Range Box 51, спољне 
странице од квалитетног издржљивог 
материјала , CD џепови су прекривени 
меким заштитним материјалом,  
или одговарајуће. 

 ком 10   

33. Торбица за складиштење 96 ком. CD 
дискова, Media Range Box 55, спољне 
странице од квалитетног издржљивог 
материјала,  CD џепови су прекривени 
меким заштитним материјалом,  
или одговарајуће 

 ком 10   

34. Verbatim Blu-ray disk 25GB 6X пакован у 
Jewel Case, или одговарајуће 

 ком 20   

35. Verbatim DVD+R Double Layer 8.5GB 8X , 
DVD+R DL ,Full Printable Inkjet Printable, са 
површином за штампу 23 – 118мм, 
или одговарајуће 

 ком 100   

36. Mediarange CD маркери MR 704 за писање 
по површини cd-a, у паковању 4 маркера + 
брисач, округли врх 0,7мм који не 
оштећује  диск,  или одговарајуће 

 гар 3   

37. Фотокопир папир А3 200 гр. MIX PASTEL 
5x20 листа, Fabriano Copy Tinta,  
или одговарајуће 

 рис 10   

38. Фотокопир папир А3 200 гр. MIX NEON 
5x20 листа, Fabriano Copy Tinta,  
или одговарајуће 

 рис 10   

39. Табла  од плуте  90 х 120 алуминијумски 
рам, Optima, или одговарајуће 

 ком 5   

40. Табла  од плуте  90 х 120 дрвени рам, 
Optima, или одговарајуће 

 ком 5   

41. Рајснадле за плутану таблу 25 ком у кутији 
Maped, или одговарајуће 

 пак 10   

42. Паус папир А4 92 - 95гр/м² 500листа у пак. 
димензије 210 Х 297мм 

 пак 8   

43. Алкалне батерије AAA LR3 1.5V, са роком 
трајања минимум 2017. година 
GoldenPower ,Pover P+US или одговарај. 

 ком 4   

44. Алкалне батерије AA LR6 1.5V, са роком 
трајања минимум 2017. година Golden 
Power, Pover P+US , или одговарајуће 

 ком 
 
 

4   

45. GP пуњиве батерије-акумулатори  ААА 
LR3  Ni-Mh  1,2V 1000 mAh, Паковање 4 
ком Ni-Mh батерија на блистеру GP, или 
еквивалент или одговарајуће 

 пак  
 

4/1 

5   
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46. GP пуњиве батерије –акумулатори 
 АА LR6  Ni-Mh  1,2V 2700mAh, 
паковање 2 ком Ni-Mh на блистеру, 
великог капацитета  GP2700, или одговар. 

 пак 
 

2/1 

10   

47. Супер алкална батерија GP 4.5V (312A-
U1/3R12) , или одговарајуће   

 ком 10   

48. Троугао за таблу 45˚/45˚ са магнетом, 
матер. дрво – магнет, дужина катете 50цм. 

 ком 11   

49. Троугао за таблу 30˚/60˚ са магнетом, 
материјал дрво – магнет, дужина катете 
62цм. 

 ком 11   

50. Угломер за белу таблу са магнетом, мат.  
дрво-магнет, дужина основе 50цм 

 ком 9   

51. Фотокопир папир А3 80 гр. пастел  250 
листа боје:  Acquamarin, Cedro, Onice, 
Albicocca, Fabriano Copy Tinta, или одговар   

 рис 
 

12   

52. Фотокопир папир А3 80 гр. неон 250 листа 
боје Arancio, Fucsia, Violetta, Fabriano Copy 
Tinta, или одговарајуће   

 pис 
 

9   

53. Регистар свеска  А4/90 листа, азбука,  
тврд повез 

 ком 40   

54. Регистар свеска  А4/90 листа , абецеда 
тврд повез 

 ком 35   

55. Регистар свеска са спиралом  А4/180листа 
азбука, тврд повез, једнобојна. 

 ком 15   

56. Регистар свеска са спиралом  А4/180листа 
абецеда, тврд повез, једнобојна. 

 ком 8   

57. Ink jet налепнице за CD/DVD Ø 117мм, 
 2 комада на А4 формату , бела боја, 
100 листа у паковању – 200 CD етикета 

 кут 4   

58. Самолепљиве етикете А4  210 х 297мм, 
беле, 100листова, 100ком зa  Ink jet, ласер 
и копир уређаје ILK, WiBo, или одговарај. 

 кут 10   

59. Самолепљиве етикете 70 х 35мм, на А4 
формату, белe, 100листова, 2400 ком, зa  
Ink jet, ласер и копир уређаје, ILK , WiBo, 
или одговарајуће   

 кут 7   

60. Самолепљиве етикете  47 х 35мм, на А4 
формату, белe, 100листова, 3200 ком, зa  
Ink jet, ласер и копир уређаје, ILK, WiBo, 
или одговарајуће   

 кут 5   

61. Фолија за графоскоп А4 OHP, 100 ком у 
кутији, за ручно писање 

 кут 20   

62. Ласер фолија за графоскоп А4 , 100 ком у 
кутији, термо 

 кут 20   

63. Свеска VК А4/80 листа . тврд повез, 
једнобојна. 

 ком 50   

64. Свеска с.каро А4/200 листа тврд повез, 
једнобојна.. 

 ком 20   

65. Свеска с.каро А4/300 листа тврд повез, 
једнобојна. 

 ком 15   

66. Свеска с.каро А4/500 листа тврд повез, 
једнобојна. 

 ком 8   

67. Налепница А4 „Забрањено пушење“ 
 

 ком 50   

68. Налепница А5 „Забрањено пушење“ 
 

 ком  50   

69. Школска зидна физичко географска карта 
Србије, одштампана на пвц банер платну, 
урамљена са подлогом од полиуретана по 
којој се користе чиоде за маркирање. 
Велика – димензије 1600 х 2540мм, 
размера 1 : 225.000, ћирилични испис, 
Intersistem, или одговарајуће   

 ком 6   
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70. Школска зидна физичко географска карта 
Србије, одштампана на пвц банер платну, 
урамљена са подлогом од полиуретана по 
којој се користе чиоде за маркирање. 
Велика – димензије 1600 х 2540мм, 
размера 1 : 225.000, ћирилични испис, 
Intersistem, или одговарајуће   

 ком 6   

71. Fellowes Shocking File PP  фасцикла  са 
гумом по дужој страни и 3 клапне, 
димензије 25 х 35 цм, полипропилен 
дебљине 0,6мм за 300 листа А4 папира, 
или одговарајуће   

 ком 70   

72. 
 

Fellowes Shocking File – Clipper PP 
фасцикла са клипом са стране, комплетна 
фасцикла је непровидна од чврстог 
полипропилена дебљине 0,5мм, димензије 
22 х 31цм. сортирано више боја, материјал 
се може рециклирати, или одговарајуће   

 ком 150   

73. 
 

Mustek UPS PowerMust 1590 LED 
капацитет 1500VA 900W USB, Backup 
време са пола оптерећења 45мин, тип 
батерије 12V/9Ahx2, пуњење батерије 6 
сати, утичнице 2 shuko, IEC х2, RJ45: 
1улаз/1излаз, USB тип B комуникациони 
порт, или одговарајуће   

 ком 5   

74. 
 

Magnetoplan комбинована табла  
90 х 120цм  pluto-whiteboard , алу рам 
заобљених углова, бела табла је уједно и 
магнетна, може се монтирати на 4 начина, 
или одговарајуће  обавезно са алу рамом. 

 ком 12   

75. Вежбанка А4/12 листа дикто  ком 4000   

76. Вежбанка А4/12 листа  ситан каро  ком 2000   

77. Дневник праксе А4 офсетна 
 

 ком 470   

78. Банкпост папир А4 70гр. 500 листа у рису 
 

 рис 450   

79. Пелир папир А4 40гр. 500 листа у рису 
 

 рис 70   

80. Школска зидна физичко географска карта 
Света, одштампана на пвц банер платну, 
урамљена са подлогом од полиуретана по 
којој се користе чиоде за маркирање  
Димензије 1600 х 1070мм, размера  
1 : 24.000.000, ћирилични испис,   
Intersistem,  или одговарајуће   

 ком 6   

81. 
 

Фотокопир папир А4 80 гр. бели А класе, 
за све врсте фотокопир машина, ласерске 
и инк-јет штампаче, за висококвалитетну 
једнострану и обострану штампу. Fabriano 
Copy 1, или одговарајуће   

 рис 630   

82. Фотокопир папир А3 80 гр. бели А класе, 
за све врсте фотокопир машина, ласерске 
и инк-јет штампаче за висококвалитетну 
једнострану и обострану штампу, Fabriano 
Copy 1, или одговарајуће   

 рис 30   

83. Паус  папир  А3  92 – 95 гр/м²  500 листа у 
паковању,  димензије 297 Х 420мм 

 пак 6   

84. Паус папир А4 112-115 гр/м² 500 листа у 
паковању,  димензије 210 Х 297мм 

 пак 10   

85. Самолепљиви  папир  А4  Rrint & Stick за 
ласерску  и  ink-jet штампу, 25 листа А4 у 
паковању, за презентације, уклања се без 
трагова лепка, Presentation Paper Info 
notes, или одговарајуће   

 пак 30   
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86. Самолепљиви  папир  А3  Rrint & Stick за 
ласерску  и  ink-jet штампу, 10 листа А3 у 
паковању, за презентације уклања се без 
трагова лепка , Presentation Paper Info 
notes, или еквивалент 

 пак 10   

87. Двострана  бела  обртна магнетна табла 
60 х 90 цм,  на сталку са точкићима. 
Могућност писања са обе стране , 
ротирајућа око носача табле. 

 ком 3   

88. Хемијска оловка  Winning 2001 , испис 
плаве или црвене боје, или одговарајуће   

 ком 700   

89. Ролер са мастилом Pilot Hi-tecpoint V7,  
0,7мм са металним врхом и течним брзо 
сушећим мастилом које се не размазује, 
регулатор мастила, замењиве патроне 
плаве боје, испис као код наливпера, 
искључиво Pilot Hi-tecpoint V7 због намене 

 ком 96   

90. Уложак – рефил за Pilot Hi-tecpoint V7 
0,7мм са течним брзосушећим мастилом 
које се не размазује, регулатор мастила 
плаве боје, испис као код наливпера, 
искључиво Pilot Hi-tecpoint V7 због намене 

 ком 96   

91. Ролер гел  Pilot G-2  0,5мм са плавим 
документал мастилом које обезбеђује 
трајност исписа и куглицом од тунгстен 
карбида који спречава цурење . За 
потписивање матичних књига и важних 
докумената, или одговарајуће   

 ком 5   

92. Уложак – рефил за гел ролер Pilot G-2  
0,5мм са плавим документал мастилом 
које обезбеђује трајност исписа и куглицом 
од тунгстен карбида који спречава цурење 
За потписивање матичних књига и важних 
докумената, или одговарајуће   

 ком 5   

93. Фотокопир папир А4 80 гр. пастел 500 
листа, боје: Acquamarin, Banana, Onice, 
Grigo,  Fabriano Copy Tinta или одговарај.   

 рис  
 

60   

94. Фотокопир папир  А4 80  гр. неон  500 
листа, боје: Verde, Giallo, Azzuro, 
Fabriano Copy Tinta, или одговарајуће   

 рис 
 

60   

95. Фотокопир папир  А4 160. гр. пастел  250 
листа, боје: Avorio, Lavanda ,  
Fabriano Copу Tinta, или одговарајуће           

 рис 40   

96. Фотокопир папир А4 160.гр. неон  250 
листа, боје: Cielo, Verde Pisello, Violetta, 
Fabriano Copy Tinta, или одговарајуће   

 рис 60   

97. Табла Flipchard Nobo Shark, велика 
површина табле 700 х 1080мм, магнетна 
лако бришућа, подржава А1 формат 
папира, бочна магнетна проширења за 
додатне презентације, уграђен лењир за 
равно исписивање текста, подешавање 
висине троножног постоља од 1130 до 
1900 мм, држач за фломастере, гаранција 
5 година,. или одговарајуће   

 
 

ком 5   

98. Самолепљиве етикете  105 х 70мм, на А4 
формату, белe, 100 листова, 800 
ком.етикета,  зa  Ink jet, ласер и копир 
уређаје, ILK, WiBo, или одговарајуће   

 кут 10   

99. Маркер за белу таблу за капиларно 
пуњење  Edding  360 , обли врх, црни, 
дебљина исписа 1,5 – 3мм, квалитетан,  
или одговарајуће   
 

 ком 10   
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100 Маркер за белу таблу за капиларно 
пуњење  Edding 360, обли врх, плави, 
дебљина исписа 1,5 – 3мм, квалитетан,  
или одговарајуће   

 ком 10   

101 Маркер за белу таблу за капиларно 
пуњење  Edidng 360, обли врх, црвени, 
дебљина исписа 1,5 – 3мм, квалитетан,  
или одговарајуће   

 ком 10   

102 Маркер за белу таблу за капиларно 
пуњење    Edding  363 , коси врх, црни, 
дебљина исписа 1 – 5мм, квалитетан, 
или одговарајуће   

 ком 10   

103 Маркер за белу таблу за капиларно 
пуњење  Edding 363, коси врх, плави, 
дебљина исписа 1 – 5мм, квалитетан,   
или одговарајуће   

 ком 10   

104 Маркер за белу таблу за капиларно 
пуњење  Edidng 363, коси врх, црвени 
дебљина исписа 1-5мм, квалитетан,   
или одговарајуће   

 ком 10   

105 Edidng рефил BTK 25, за капиларно 
пуњење маркера за белу таблу црни, 25ml 
или одговарајуће   

 ком 25   

106 Edidng рефил BTK 25, за капиларно 
пуњење маркера за белу таблу плави  
25ml , или одговарајуће   

 ком 25   

107 Edidng рефил BTK 25, за капиларно 
пуњење маркера за белу таблу црвени,  
25 ml, или одговарајуће   

 ком 25   

108 Фотокопир папир  А4 200. гр. пастел  100 
листа боје: Albicoccoa, Banana, Celeste 
Fabriano  Copy  Tinta, или еквивалент 

 рис 60   

109 Фотокопир папир А4 200.гр. неон 100 
листа боје: Verde Pisello, Aragosta, 
Fabriano Copy Tinta,  или одговарајуће   

 рис 45   

110 Папир  А4/140гр. 250 листа у рису бели 
Fabriano Multipapir, или еквивалент 

 рис 30   

111 Папир  А4/160гр. 250 листа у рису бели 
Fabriano Multipapir, или одговарајуће   

 рис 25   

112 Папир  А4/200гр. 250 листа у рису бели 
Fabriano Multipapir, или одговарајуће   

 рис 30   

113 Папир  А4/240гр. 150 листа у рису бели 
Fabriano Multipapir, или одговарајуће   

 рис 35   

114 Папир  А4/300гр. 125 листа у рису бели 
Fabriano Multipapir, или еквивалент 

 рис 30   

115 Папир  А4/350гр. 125 листа у рису бели 
Fabriano Multipapir, или одговарајуће   

 рис 45   

116 Тонер за HP LaserJet 4700, OЕМ ознака  
Q 5950A BK  - 11.000 страна 
компатибилан  ATS Premium, са 2 године 
гаранције, или одговарајуће   

 ком 6   

117 Тонер за  HP LaserJet 4700, OЕМ ознака 
 Q 5951A CY – 10.000 страна, 
компатибилан  ATS Premium са 2 године 
гаранције, или еквивалент 

 ком 3   

118 Тонер за  HP LaserJet 4700, OЕМ ознака  
Q 5952A YL – 10.000 страна, 
 компатибилан  ATS Premium са 2 године 
гаранције, или еквивалент 

 ком 3   

119 Тонер за  HP LaserJet 4700, OЕМ ознака  
 Q 5953A MG – 10.000 страна  
компатибилан  ATS Premium са 2 године 
гаранције, или одговарајуће   

 ком 3   
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120 Тонер за HP LaserJet Pro M401dn, CF280A 
– 80A, 2700 стр. А4 са 5% покривености 
обавезно оригинал произвођача уређаја  
(уређај  je под фабричком гаранцијом) 

 ком 2   

121 Тонер за HP LaserJet M225dw MFP, 
CF283A,1500 страна A4 са 5% 
покривености, обавезно оригинал 
произвођача уређаја  (уређај  je под 
фабричком гаранцијом) 

 ком 5   

122 Фасцикла  пвц  U А4+ проширена дебљине 
130 mic  са 11 рупа , сјајна, кристал, за 
већи број  докумената  Fornax унутрашња 
димензија 224 х 303мм, спољашња 
димензија 235 х 304мм,  или одговарајуће   

 ком 50   

123 Фасцикла  пвц  L А4 120 mic  у боји  
Kangaro , квалитетна, или одговарајуће   

 ком 60   

124 Папир  А3/160гр. 250 листа у рису бели 
Fabriano Multipapir,  или еквивалент 

 рис 20   

125 Папир  А3/350гр. 125 листа у рису бели 
Fabriano Multipapir,  или одговарајуће   

 рис 25   

126 Техничка оловка 0,5 метална са гуменим 
грипом , Rotring, Pilot, Fabercastel, Pentel, 
са гумицом на врху, квалитетна, или 
одговарајуће   

 ком 2   

127 Мине за техничку оловку 0,5  Staedtler, 
Rotring..., квалитетне, или одговарајуће   

 доз 2   

128 Хемијска оловка Pilot Rubber Grip 0,5 
гумирана са металним ушћем, плава,  
или одговарајуће   

 ком 36   

129 Хемијска оловка Rotring Tikky –нова, 
гумирани грип,  или одговарајуће   

 ком 10   

130 Метални уложак за хемијску оловку Rotring 
Tikky, или одговарајуће   

 ком 20   

131 Хемијска оловка са металним сталком који 
се лепи за сто 

 ком 5   

132 Хемијска оловка  Pentel BK-417, дебљина 
исписа 0,7, пвц транспарентно тело у боји, 
гумирани грип , са пластичном клипсом, 
црвена и тамно плава, притисни 
механизам, квалитетна,  или одговарајуће   

 ком 30   

133 Мастило за налив перо у флашици Pelikan 
4001 30ml,  royal blue, или одговарајуће   

 ком 3   

134 Мастило за налив перо у флашици Parker 
Quink 57ml , плаво, или одговарајуће   

 ком 3   

135 Мастило за налив перо Parker у патрони 
5/1 Quink  Ink плаво, или одговарајуће   

 пак 
5/1 

2   

136 Verbatim USB 2.0 Flash меморија 8GB  
или одговарајуће   

 ком 10   

137 Silicon Power USB 3.0 Flash меморија 8GB  
Marvel M50, или одговарајуће   

 ком 10   

138 Silicon Power USB 3.0 Flash меморија 
16GB Marvel M50, или одговарајуће   

 ком 10   

139 Миш бежични  Hama AM-7300 црни , 
повезивање wifi, резолуција 1000 dpi, 
оптички сензор, компатибилност  Windows 
XP  или новији, или одговарајуће   

 
 

ком 85   

140 Спреј за скидање самолепљивих етикета и 
налепница  AF labelclene 200мл,или одгов. 

 ком 2   

141 Свеска  А5 80 листа премиум 
пластифициране корице, # мек повез 

 ком 50   

142 Свеска  А4 80 листа премиум 
пластифициране корице, # мек повез 

 ком 100   

143 Свеска А4 96 листа дикто, тврд повез 
једнобојна 

 ком 90   
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144 Блок за белешке А4 50 листа лајмован, 
меке корице, дикто 

 ком 200   

145 Блок за белешке А4 50 листа лајмован, 
меке корице, дикто 

 ком 200   

146 Самолепљиви блок за поруке 76х127мм, 
80гр папир, 100 листова, неон боје 

 ком 50   

147 Самолепљиви блок за поруке 76х76мм, 
80гр папир, 100 листова, неон боје 

 ком 70   

148 Пвц коцка са белим папирима 480листа, 
димензије 102 х 102мм 

 ком 10   

149 Рефил за ПВЦ коцку, бели папир, 400 
листова, дим. 102 х 102мм 

 ком 20   

150 Пвц коцка са  папирима у боји неон мих, 
400листа, димензије 102 х 102мм 

 ком 10   
 

151 Рефил за ПВЦ коцку, мих неон боје, 400 
листова, димензије 102 х 102мм 

 ком 20   

152 Post-it 3M page marker 683 – 4 AB fluo  
11,9 х 43,1 мм. Паковање  4 х 35 флуо 
листића, на блистеру, укупно 140 
самолепљивих листића,   или одговарај. 

 Пак 
4/1 

5   

153 Папирна коцка са пвц сталком, шарени 
микс 500 папирића 80 гр. папира, 
димензије 9 х 9 цм, Ilijanum или еквивал. 

 ком 2   

154 Фасцикла  пвц  U А4+ проширена, дебљ. 
100 mic са 11 рупа , сјајна, кристал, за 
већи број докумената Fornax унутрашња 
дим. 216 х 303мм, спољашња димензија 
230 х 304мм  или одговарајуће квалитетна 

 ком 900   

155 Фасцикла писмо А4, у боји , дебљине 180 
mic са копчом за затварање Comix или 
одговарајуће ,  квалитетна  

 ком 800   

156 Фасцикла писмо А3, у боји, дебљине 180 
mic са копчом за затварање Comix  
или одговарајуће  ,  квалитетна  

 ком 250   

157 Фасцикла писмо А5 у боји 180 mic са 
дугметом Comix или одговарајуће квалит. 

 ком 600   

158 Фолија за коричење pvc А4 180mic у 
паковање од 100 фолија, GBC,  прозирна 
или одговарајуће        

 пак 
100/1 

5   

159 Фолија за коричење pvc А4 200 mic 
паковање од 100 фолија,GBC у боји, дим, 
зелена, плава, жута, или одговарајуће   

 пак 
100/1 

5   

160 Фолија за коричење Polyclear мат/мат А4  
300 mic паковање од 100 фолија,GBC,  
или одговарајуће   

 пак 
100/1 

1   

161 Фолија за коричење Polyclear мат/мат 
А4 450 mic паковање од 100 фолија, GBC, 
или одговарајуће   

 пак 
100/1 

1   

162 Спирала пвц за коричење  А4 формата, 
округла, дебљина спирале 10мм, бела или 
плава, 21 прстен, за капацитет до 65 
листова, паковање 100 ком у кутији, А кл. 

 пак 
100/1 

3   

163 Спирала пвц за коричење  А4 формата, 
округла, дебљина спирале 14мм, бела или 
плава, 21 прстен, за капацитет до 125 
листова, паковање 100 ком у кутији, А 
класа 

 пак 
100/1 

3   

164 Спирала пвц за коричење  А4 формата, 
округла, дебљина спирале 19 мм, бела 
или плава, 21 прстен, за капацитет до 190 
листова, паковање 100 ком у кутији, А 
класа      
 

 пак 
100/1 

2   
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165 Спирала пвц за коричење  А4 формата, 
округла, дебљина спирале 22мм, бела или 
плава, 21 прстен, за капацитет до 210 
листова, паковање 50 ком у кутији , А 
класа     

 пак 
50/1 

2   

166 Спирала пвц за коричење  А4 формата, 
округла, дебљина спирале 28мм, бела или 
плава, 21 прстен, за капацитет до 270 
листова, паковање 50 ком у кутији , А 
класа     

 пак 
50/1 

2   

167 Спирала пвц за коричење  А4 формата, 
округла, дебљина спирале 38мм, бела или 
плава, 21 прстен, за капацитет до 375 
листова, паковање 50 ком у кутији , А 
класа     

 пак 
50/1 

2   

168 Картон за коричење 230гр, А4, рељефни, 
боје: сива, светло плава, плава, пак. 100 к. 

 пак 
100/1 

15   
 

169 Фасцикла PP/PVC  А4 са 100 фолија, 
Comix, или одговарајуће  , квалитетна    

 ком 10   

170 Фасцикла PP/PVC  А4 са 40 фолија, Comix  
или одговарајуће  , квалитетна    

 ком 80   

171 Тонер за Xerox Phaser 4500, OЕМ ознака 
113R00657 – 18.000 страна, дужина 
387мм, ширина 162мм, висина 240мм, 
тежина 2560гр. Компатибилан, ATS са 
гаранцијом 2 године, или одговарајуће 

 ком 5   

172 Тонер за копир Canon IR 5570, C – EXV-
13/GPR17, 1500gr. Master Color, заменски 
компатибилан нов тонер, или одговарајуће   

 ком 8   

173 Маркер за белу таблу Epene црни, плави и 
црвени, или одговарајуће   

 ком 800   

174 Маркер за белу таблу Erich Krause  
WB-500  обли врх, црни и црвени, или 
одговарајуће   

 ком 50   

175 Маркер за белу таблу Pentel  MW-85  црни 
и црвени, или одговарајуће   

 ком 50   

176 Маркер универзални за белу таблу и 
flipchart Schneider MAXX 290, црни 
мастило не пробија flipchart, 
 или одговарајуће 

 ком 100   

177 Маркер за белу таблу Edding 250 плави  
cap-off, алу кућиште, обли врх дебљине 
1,5 – 3мм, или одговарајуће   

 ком 12   

178 Маркер за белу таблу Pilot V-Board Master, 
допуњив са течним мастилом црни и 
црвени, или одговарајуће   

 ком 60   

179 S-Box SC08 марамице за чишћење екрана 
100 ком у паковању, антистатичне, 
безалкохолне, биоразградиве, 
незапањиве или одговар. истих карактер. 

 ком 5   

180 S-Box SC400 компримовани гас 400 мл за 
чишћење прашине из штампача, 
тастатура, рачунара, или одговарајуће   

 ком 5   

181 Спреј за чишћење екрана са крпицом у 
комплету S-BOX CS 02  200мл, 
антистатик, безалкохолан, биоразградив, 
незапањив, или одговарајуће  истих 
карактеристика 

 пак 5   

182 Чистач за гумене ваљке на штампачима и 
копир апаратима AF Platenclene 100ml, 
или одговарајуће   

 ком 3   

183 Ласерски показивач за табле 4u1 Ansmann 
AN 1600-0028, laset, led lampa.touch scren 
и хемијска оловка, алуминијумски са три 
LR 41 батерије, или одговарајуће   

 ком 5   
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184 Пуњач за 4 ком Ni-Mh батерија са лед 
индикаторима GP PB420GS UE1 . Пуни 
истовремено по минимум две АА и ААА Ni-
Mh батерије, или одговарајуће   

 ком 3   

185 Батерија алкална Ansmann LR 41 1.5V 
дугмаста, или одговарајуће   

 ком 30   

186 Фолија ПВЦ U А4+ екстра проширена са 
11 рупа ,   дебљ. 40 mic  сјајна, кристал. 
Optima или одговарајуће  , квалитетна 

 ком 600   

187 Фолија ПВЦ U А4+ екстра проширена са 
11 рупа ,   дебљ. 80 mic  сјајна, кристал. 
Optima или одговарајуће, квалитетна 

 ком 900   

188 Аташе мапа  А4  ПВЦ  дводелна са 
преклопом, металном клипсом и блоком 
квалитетна, Optima, или одговарајуће   

 ком 300   

189 Подметач за писање  ПВЦ А4 од тврде 
пластике са металном клипсом, 
транспарентне боје 

 ком 470   

190 Карта  корисника џеп за библиотеке 
Оптимум, или одговарајуће   

 ком 1200   

191 Чланска карта библиотеке Оптимум  
или одговарајуће   

 ком 1200   

192 Карта корисника за библиотеке Оптимум  
или одговарајуће   

 ком 600   

193 Карта књиге за библиотеке Оптимум  
или одговарајуће   

 ком 500   

194 Тонер за HP 1132 искључиво оригинал 
произвођача уређаја CE 285A (уређај  је 
под фабричком гаранцијом) 

 ком 4   
 

195 Тонер за HP Col. Laser Jet CP 5225  
CE 740A Bk  7000 копија, компатибилан, 
заменски нов тонер, задовољава 
захтевани капацитет  

  8   

196 Тонери за HP Col. LJ CP 5225: CE 741Acy, 
CE 742Ayе, CE 743 Mg, 7300 копија у 
тонеру, од сваког  тонера по два комада. 
Компатибилан, заменски тонер, нов, 
задовољава захтевани капацитет 

 
 

ком 6   

197 Magnetoplan магнетна табла  за папир 
дим.225х318мм  са магнетном клипсом од 
4 интегрисана магнета и лењиром на 
десној бочној страни, подлога стоји на 
било којој металној површини, држи до 15 
листа папира пластифицирана, 
 или одговарајуће   

 ком 150   

198 Картонска фасцикла са кепер пантљиком 
премијум, дебљ. лепенке 1,9мм дим. фас. 
33 х 24цм, две пантљике дужине 1,2м, 
ширине 1цм, ојачана клапна са етикетом 
за упис. 

 ком 5   

199 Зидно пројекционо платно, мануелно 
Avtek Wall Standard 200, димензије 
2000x2000mm, видно поље 2000x2000mm, 
бела мат површина високог квалитета, 
формат слике 1:1, 4:3(SVGA/XGA), 16:9, 
16:10 (WHGA), ручно подешавање, бело 
метално кућиште, доња ивица садржи 
чврсту лајсну која спречава увијање, 
гаранција две године, или одговарајуће   

 ком 6   

200 Фасциклe  PP/PVC  А4 са клапнама и две 
дијагоналне гумице, - неон боје, 
 Erich Krause, или одговарајуће   

 ком 400   

201 Фасциклe  PP/PVC  А4 са клапнама и две 
дијагоналне гумице – прозирне у бојама, 
Erich Krause, или одговарајуће   

 ком 400   
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202 Фасцикла картон А4 са гумицом, 400гр. 
картон пластифицирана у разним бојама, 
Duplo office, или одговарајуће   

 ком 200   

203 Фасцикла картон А4 са гумицом, 600гр. 
картон пластифицирана у разним бојама, 
Duplo office, или одговарајуће   

 ком 300   

204 Фасцикла  А4 кромо картон 230гр.бела са 
три једноделне клапне, (фасцикла 
израђена из једног комада) 

 ком 800   

205 Фасцикла  А3 кромо картон 230гр.бела са 
три једноделне клапне, (фасцикла 
израђена из једног комада)  

 ком 250   

206 Фасцикла А4 кромо картон 280гр.бела са 
три једноделне клапне, (фасцикла 
израђена из једног комада) 

 ком 30   

207 Фасцикла А4 кромо картон 280гр.бела са 
шетајућом механиком 320х240мм, Biro 
Line, или одговарајуће   

 ком 30   

208 Фасцикла картон А4 са гумицом, 700гр. 
картон пластифицирана у разним бојама, 
Duplo office, или одговарајуће   

 ком 5   

209
. 

Стона хефталица Kangaro HD-23S24 
великог капацитета, спаја 210 листа 80гр. 
папира, користи 8 врста кламерица од 
 23/6 до 23/24 у зависности од количине 
папира, метална конструкција, ротирајући 
наковањ , дубина хефтања 65мм, 
гумирана подлога, или одговарајуће   

 ком 4   

210 Расхефтивач Kangaro SR300, расхефтава  
200 листа, или одговарајуће   

 ком 5   

211 Кламeрице 23/24  кутијица од 1000 
кламeрица, за хефтање 150-210 листа  
Kangaro, Novus, или одговарајуће   

 кут 10   

212 Тонер HP 1010 /1015 /1018 /1020 – Q2612A  
2000 копија A4 оригинал произвођача 
уређаја 

 ком 6   

213 Тонер за Lexmark T650, 7000 страна А4 са 
5% покривен.Т650А21Е, компатибилан, 
заменски нов тонер 

 ком 8   

214 Тонер за копир апарат Canon IR 5055/5065 
C-EXV22/GPR-24, компатибилан, заменски 
тонер, нов, Master color, или одговарајуће   

 ком 5   

215 Тонер за Lexmark T640, 6000 страна А4 са 
5% покривености 64016SE, компатибилан, 
заменски нов тонер 

 ком 7   

216 Пресована плута  у ролни 1000мм х 6мм, 
густина 200 kg/mᵌ 

 м² 25   

217 Verbatim Blu-Ray диск 25GB BD-R 6X, 
Паковање Jewel Case, заштитни слој Hard 
Coat,  или одговарајуће   

 ком 50   

218 Блок  за белешке Optima, А4 са спиралом 
и 4 рупе, 80 листа, 60гр. папир , ситни 
каро, перфорација, или одговарајуће 

 ком 300   

219 Корпа за отпатке жичана округла већа 
квалитетна, димензије 345 х 295 црна или 
сива, Fornax, или одговарајуће 

 ком 60   

220 Фасцикла ПВЦ организер А4 са 12 
проширивих преграда и две гуме, са 
етикетама за обележавање преграда, 
Erich Krause, или одговарајуће 

 ком 35   

221 Сталак усправни HAN за 20 CD-ова са 
вратима и кључем, или одговарајуће 

 ком 7   

222 Свеска  #  А5/200  листа тврд повез, 
једнобојна пословна 

 ком 30   
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223 Свеска  #  А5/300  листа тврд повез, 
једнобојна, пословна 

 ком 25   

224 Свеска  #  А5/500 листа тврд повез, 
једнобојна, пословна 

 ком 25   

225 Media Range алкалне батерије 9V Premium  
MRBAT 107 E-Block – 6LR61, 
на блистеру са роком трајања минимум 
2017. год, или одговарајуће 

 ком 30   

226 Калкулатор џепни Olympia LCD 1110  са 10 
места, соларно напајање и батерија, 
метални, гумени тастери, велики LCD 
екран, дим: 70х9х116мм, или одговарајуће 

 ком 85   

227 Свеска магнетна са спиралом А4 200 
листа, #  Pero, или одговарајуће 

 ком 70   

228 Налив перо Parker Vector Standard, црно 
са врхом од нерђајућег челика, или 
одговарајуће 

 ком 25   

229 Каталог фасцила са 30 фолија Comix, или 
одговарајуће 

 ком 89   

230 Брисач мастила са фломастером Edding  
1515, или одговарајуће 

 ком 96   

 
Укупан износ без ПДВ: 

 

 
ПДВ укупно : 

 

 
Укупан износ са ПДВ: 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

- Детаљна објашњења за добра су наведена у техничкој спецификацији и тим редом су 

унета у понуду. 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 

 - Наведене количине су оквирног карактера. Наручилац се не обавезује да ће за време 

трајања уговора наручити све процењене количине, већ ће сукцесивно поручивати 

предмете набавке у количинама потребним за рад, а у укупној максималној вредности 

планираних средстава за ту врсту добара.  

- Према члану 61. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС; бр. 124/2012,14/2015 

и 68/2015) Наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке. 

 

- Понуђач је дужан да у  понуди наведе произвођача или назив производа који нуди, како 

би се упоредиле техничке карактеристике добара са захтеваним. У супротном ће 

понуда бити одбијена као неодговарајућа за наручиоца. 

- Уколико понуђач не понуди сва тражена добра понуда ће бити одбијена као 

неодговарајућа за наручиоца. 

 

 

 

У ___________________                                 МП.                   ___________________________________  

  ____________________                                                                потпис овлашћеног лица понуђача 

                  дана 
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б) Опис предметне набавке са елементима критеријума : 

 

Укупнан износ без ПДВ: 
 

 
 

 

Укупно ПДВ: 
 

 

 

Укупнан износ са ПДВ: 
 

 
 

 

Рок испоруке: 
 

 
Не може бити дужи од једног радног дана 

Рок важења понуде: 
Не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 
понуда У случају да понуђач наведе краћи рок 
важења понуде, или не наведе рок, таква понуда 
ће бити одбијена. 

 
 
_________ дана 
 

 

Гарантни период: 
 

 
12 месеци 

 

Место и начин испоруке: 
 

Сукцесивно сваког радног дана према захтеву 
Наручиоца  и на захтевану адресу, по 
наставничким кабинетима и ученичким службама 
за које су добра наручена 

 

Рок и начин плаћања:  
 

Вирмански 45 дана на рачун Добављача, по 
пријему исправне фактуре и оверене пратеће 
отпремнице, којом је потврђена квалитативна и 
квантитативна испорука добара. Понуђачу није 
дозвољено да захтева аванс.  

 

НАПОМЕНА:  

- Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да пре потписивања 

уговора,  у примереном року достави узорке за ставке под редним бројевима: 13, 14, 19, 

24, 26, 30, 33, 35, 50, 58, 62, 69, 70, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 94, 97, 100, 103, 

106, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 123, 125, 138, 139, 142, 155, 156, 157, 160, 161, 

170, 171, 176, 178, 188, 189, 194, 197, 199, 200, 202, 203, 205, 209, 212, 217, 218, 220, 226, 227, 

228 

- Узорци добављача ће бити задржани до коначне реализације Уговора, као средство 

контроле квалитативних карактеристика добара, предвиђених предметном 

Конкурсном документацијом. Након тога, добра ће бити враћена Добављачу нова и не 

коришћена, иста онаква каква су и преузета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

У ____________________.                             МП.                        __________________________________.  

   _____________________                                                               потпис овлашћеног лица понуђача 

                  дана 
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VII   МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ НАСТАВНОГ  МАТЕРИЈАЛА 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

1. Средњa школa „Светозар Милетић“ са седиштем у Новом Саду, Народних хероја 7.  

ПИБ: 100236805 ,  Матични број: 08114641 

Број рачуна: 840 – 1596660 – 08, Министарство финансија Управа за трезор 

Телефон: 021/6615-151 

кога заступа директор Небојша Булатовић ( у даљем тексту Наручилац) с једне стране 

 

и 

2. ............................................................................ са седиштем у ................................., улица  

.............................................................., ПИБ:.......................... Матични број: ..............................,  

Број рачуна: ....................................................... Назив банке..........................................................  

Телефон:........................Телефакс:.....................кога заступа ......................................................  

(у даљем тексту: Добављач), 

 

 

ОСНОВ УГОВОРА: 

Јавна набавка број 2/2016 

Број и датум одлуке о додели уговора: _______________од _____________. 

Понуда изабраног понуђача број. _____________ од _________________. 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама, спровео поступак јавне набавке 

мале вредности и извршио прикупљање понуда за јавну набавку добара – наставног 

материјала; 

- да је Добављач у својству Понуђача доставио понуду број ____________, која је заведена 

код Наручиоца под бројем ______________ од _____________2016. године и која у 

потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, а која чини саставни део 

уговора. 

- да је Наручилац, Одлуком о додели уговора број ______ од _______________, изабрао 

понуду Добављача као најповољнију, као и да је истекао рок за подношење захтева за 

заштиту права. 
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Члан 1. 

Предмет Уговора је набавка  наставног материјала, у оквиру јавне набавке мале вредности 

број 2/2016, у свему према техничкој спецификацији датој у оквиру конкурсне документације 

за предметну јавну набавку, а која представља саставни део овог Уговора заједно са 

понудом добављача, која је код наручиоца заведена под бројем _______________ 

(попуњава наручилац).  

Члан 2. 

Укупна вредност Уговора, обрачуната за сва добра, која су захтевана спецификацијом 

наручиоца у оквиру конкурсне документације је: _________________________ динара без 

ПДВ-а, односно ________________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.  

Члан 3. 

Јединачна цена из члана 2. овог Уговора је фиксна и не може се мењати након потписивања 

Уговора ни по ком основу. У појединачну цену из уговора, укалкулисани су сви трошкови 

услуга везаних за испоруку добара (трошкови превоза, утовара и истовара робе, пратеће 

амбалаже и сл.). Реализација уговорене вредности у 2016. години вршиће се до максимално 

расположивог износа средстава, а у 2017. години, према пројекцији финансијског плана 

Градске управе за образовање Града Новог Сада. 

 
Члан 4. 

Наручилац се обавезује да сукцесивна плаћања у складу са ценама из понуде добављача 

врши вирмански уплатом на рачун добављача број: _________________________ који се 

води код __________________________ банке. 

Исплата ће се вршити у року од 45 дана по уредно испостављеном рачуну и потписаном 

налогу за пријем робе од стране овлашћеног лица наручиоца, који представља потврду да 

су испоручена добра у складу са спецификацијом и захтевом који је претходио испоруци. 

Добављач се обавезује да на испостављеном рачуну унесе број под којим је Уговор заведен 

код наручиоца. 

Члан 5.  

Наручилац на основу својих потреба одређује обим, рок и динамику испоруке и обраћа се 

Добављачу - Требовањем робе у електронској форми, телефонским путем или личним - 

усменим захтевом издатим од овлашћеног лица. 

Добављач се обавезује да за рачун наручиоца вршити сукцесивну испоруку добара сваким 

радним даном, а најкасније у року од једног радног дана, рачунајући од дана упућивања 

захтева од стране наручиоца у целом периоду важења овог уговора.. 

Члан 6. 

Место испоруке добара је захтевана адреса Наручиоца (из Конкурсне документације) по 

наставничким кабинетима и ученичким службама за коју су наведена добра поручена. 

 Члан 7. 

Добављач је дужан да приликом потписивања уговора као финансијску гаранцију за добро 

извршење посла Наручиоцу преда бланко меницу регистровану код НБС, са попуњеним, 

потписаним и овереним меничним овлашћењем у висини од 10% уговорене вредности 

набавке без обрачунатог ПДВ-а. Меницу и менично овлашћење мора да прати и картон 

депонованих потписа. 
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Менично овлашћење мора садржати клаузулу да важи најмање 30 дана дуже од дана истека 

рока за коначно извршење посла. 

Наручилац ће приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у 

сврху накнаде штете у следећим случајевима:  

-у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени 

уговором о јавној набавци,  

-у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,  

-у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања 

рада наручиоца и нанети му штету.  

 

Члан 8. 

Добављач преузима потпуну одговорност за сва добра која представљају предмет овог 

Уговора и обавезује се да ће испоручена роба у свему одговарати спецификацији где су 

прецизирани предмет и врста добара за предметни поступак јавне набавке, а која је 

саставни део овог Уговора. 

У случају одступања од квалитета испоручених добара, или од било ког захтева истакунутог 

у спецификацији за јавну набавку број 2/2016, Наручилац ће извршити рекламацију без 

одлагања.                                                        

Наручилац ће рекламацију са образложењем упутити испоручиоцу у писаној или 

електронској форми. 

Добављач је дужан да утврђене недостатке отклони у најкраћем року - најдуже 1 радни дан, 

посебно имајући у виду организацију рада и природу делатности наручиоца. 

Уколико добављач не поступи у складу са ставом 1. овог члана, као и уколико се убудуће не 

буде понашао савесно према стандардима доброг привредника, наручилац може раскинути 

Уговор. 

 Члан 9. 

У случају непоштовања уговорних обавеза, наручилац може једнострано да раскине уговор. 

Наручилац  задржава право да не прихвати испоруку, односно врати испоручена добра из 

предмета овог уговора у случају да Добављач приликом испоруке не поштује одредбе о 

квалитету наведене у конкурсној документацији која чини саставни део овог уговора, а које 

се односе на структуру и квалитет артикала из предмета овог уговора.   

У случају да Наручилац три пута, у току трајања овог уговора, не прихвати испоруку, односно 

врати испоручене артикле, по било ком основу, Наручилац ће отказати уговор, уз отказни 

рок од 8 дана и реализовати меницу коју је Добављач доставио уз понуду као финансијску 

гаранцију за добро извршење посла. 

 

Члан 10. 

Уговор се закључује на период од годину дана.. 

 

Члан 11. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања. 
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Члан 12. 

Овај Уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна, али и неизвршењем 

преузетих обавеза једне од уговорних страна, према одредбама Закона о облигационим 

односима. 

Уговор се сматра раскинутим по пријему писане изјаве са образложењем о разлозима за 

раскид Уговора. 

 

Члан 14. 

Уговорне стране су се споразумеле да ће све евентуалне спорове настојати да реше 

споразумно, мирним путем. 

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, уговара се 

надлежност Привредног суда у Новом Саду.   

 

Члан 15. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су овај Уговор прочитале, разумеле те да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.  

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих је по 2 (два) примерка за сваку 

уговорну страну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средњa школa „Светозар Милетић“                                            ДОБАВЉАЧ 

          

_____________________________                                           ___________________________ 

 Директор Небојша Булатовић                                              М.П.  потпис овлашћеног лица 
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VIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА – 
СОПСТВЕНЕ БЛАНКО МЕНИЦЕ 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2016 

 

  

ПОНУЂАЧ : _________________________________________________________________ 

(назив и адреса понуђача) 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико моја 
понуда буде оцењена као понуда са најнижом понуђеном ценом у поступку јавне набавке 
бр. 2/16 за потребе Средње школе „Светозар Милетић“ из Новог Сада, накнадно доставити 
финансијску гаранцију за добро извршење посла у виду БЛАНКО МЕНИЦЕ са роком 
важења од најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, 
прописно потписану и оверену са копијом депо картона, доказом о регистрацији менице у 
регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице насловљеним на  Средњу 
школу „Светозар Милетић“, Нови Сад, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних 
обавеза; 

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у 

роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског 

обезбеђења. 

 

                                                                                             Потпис одговорног лица понуђача 

                                                                                     МП        ____________________________                                                     

 

 

 

Уколико изабрани понуђач не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла то 

ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о додели уговора, а у том случају 

НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу . 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности,  ЈН бр. 2/2016 –  стр. 46/49           

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке 2/2016 - наставни материјал, поднео независно, без договора 

са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Х  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 

ЗАКОНА 

 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона,______________________________________ 

                                                                                        (назив понуђача)  

даје следећу 

 

 

ИЗЈАВУ  О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам при 

састављању понуде за јавну набавку добара – набавка  наставног материјала, ЈН бр. 

2/2016, испоштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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ХI   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести 

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

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

понуди. 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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