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НАРУЧИЛАЦ:  

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА  НИШ 

КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ 6 

18000 НИШ 
 
 
 
 
 

 

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ЈНД-М 1.1.4/2020  

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
НАБАВКА ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПОДЕЉЕНА ПО ПАРТИЈАМА 
 
 
 
 

 

Крајњи рок за доставу понуда: 
 

20.03.2020.год. до 10 часова 

Јавно отварање понуда, обавиће се у 

просторијама Дома ученика средњих 

школа Ниш, Косовке девојке бр. 6, 18000 

Ниш 

 
20.03.2020.год. у 10:15 часова 

 
 
 
 
 
 
 

Март 2020. 
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На основу чл. 39. и 61. Закона jавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/12) и 

Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 

бр.14/15 и 68/15), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 

355 од 21.02.2020.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 

356 од 21.02.2020. године, припремљена је: 
 
 
 

 

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

За јавну набавку мале вредности – набавка материјала за текуће одржавање 
подељена по партијама, бр. ЈНД-М 1.1.4/2020 

 

 
Конкурсна документација садржи: 

 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о јавној набавци 4 

III Врста, спецификације, квалитет, количина и опис 
добара, рок извршења, рок испоруке и сл. 

5 

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

 

9 

V Критеријум за доделу уговора 12 

VI Образац понуде 13 

VII Образац структуре цене са упутством како да се попуни 20 

VIII Образац трошкова припреме понуде 28 

IX Образац изјаве о испуњењу обавезних услова из чл.75 
став 1. Закона о јавним набавкама 

29 

X Образац изјаве о независној понуди 31 

XI Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 
2. Закона 

32 

XII Модел уговора 33 

XIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 39 

XIV Oвлашћење представника понуђача 47 
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  I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
 

 
1. Подаци о наручиоцу: 

Наручилац: Дом ученика средњих школа Ниш 
Адреса: Косовке девојке бр. 6  
Интернет страница: 
www.domucenikasrednjihskolanis.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   набавкe   број   JНД-М 1.1.4/2020   је набавка  добара - 

набавка материјала за текуће одржавање, подељена по партијама за потребе Дома 

ученика средњих школа Ниш. 

 

 
4. Контакт (лице или служба): 

 
Контак особе:  
Горан Стошић - за техничке спецификације 
Драган Стојановић – за конкурсну документацију 
Е - mail адреса: 
domucenikanis@gmail.com 
Број факса: 018/4-575-833 

http://www.scnis.rs/
mailto:domucenikanis@
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  II  ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 
1. Предмет јавне набавке: 

 
Предмет јавне набавке JНД-М 1.1.4/2020 је набавка добара - набавка 

материјала за текуће одржавање, подељена по партијама; (ОРН) :  

  

- Партија 1. електро материјал ОРН – 31700000 - електронски, електромеханички и 

електротех. материјал; 

- Партија 2. водоводни материјал ОРН – 44115200 - материјал за водоинсталатерске 

послове и грејање и 44115210 – водоводни материјал  

- Партија 3. столарско браварски материјал ОРН – 44500000 - алати, браве, кључеви, 

шарке, спојни елементи, ланци и опруге; 

- Партија 4. Молерско фарбарски материјал ОРН – 44800000 - боје, лакови и смоле 

 

 

 
2. Партије и процењена вредност набавке по партијама: 

 
Набавка је обликована по партијама.  

 

  Партија 1 – Електро материјал:....................................228.415,00 рсд. без ПДВ-а 
 
  Партија 2 – Водоводни материјал:..............................176.633,60 рсд. без ПДВ-а 
 
  Партија 3 – Столарско-браварски материјал:............537.905,50 рсд. без ПДВ-а 
 
  Партија 4 – Молерско-фарбарски материјал:............259.564,80 рсд. без ПДВ-а 
  

 

Укупна процењена вредност за Партије 1-4:  1,202.518,90 динара без ПДВ-а. 

 
  
 

 Уговори о јавној набавци биће закључени у укупном износу процењене вредности 
партија, за којe понуђач буде изабран. Јединичне цене биће утврђене из понуда  понуђача.  
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III ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 
РОК ИЗВРШЕЊА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ. 

 
 

Партија 1 – Електро материјал 
 
 

 
Р.бр 

Назив предмета набавке 
Јед. 
мере 

Количина 

1.  Грејач керамички монофазни 3 кв ком 10 

2.  Изолир трака ком 10 

3.  Прикључница монофазна ком 10 

4.  Прикључница монофазна дупла ком 10 

5.  Сијалица 75 W ком 100 

6.  Склопка  контактор ЦН  16 ком 5 

7.  Утикач монофазни ком 10 

8.  Фасонг керамички ком 20 

9.  Водоотпорне флуо арматуре 2x36 вати ком 10 

10.  Лед цев 60цм 9w 
- напон: 220-240 v     
- светлосни флукс: 810 
- температура боје: 6500 k, 

- век трајања: мин. 20000 радних сати и мин.90 лумена по w 

ком. 100 

11.  Радни термостат за бојлер ком 10 

12.  Заштитни термостат за бојлер ком 10 

13.  Прекидач за кварцну грејалицу са тињалицом ком 10 

14.  Прекидач дупли са тињалицом за котао на струју ком 10 

15.  Кабли гумирани 3х2,5 Метар 50 

16.  Кабли пун пресек 3х2,5 Метар 100 

17.  Детектор кабла у зиду ком 2 

18.  Клешта за ножасте осигураче ком 1 

19.  Акумулатор за агрегат 70 Аh ком 1 

20.  Претварач напона 12-220V ком 1 

21.  Флуоресцентне лампе Ф 15V/ BL  од 438 мм ком 10 

22.  Флуоресцентне лампе Ф 18V/ 24'' BL  од 590 мм ком 10 

 
Напомена: 
 
Рок испоруке: 2 дана од дана требовања робе 
Место испоруке: Ф-ко магацин наручиоца, Ниш 
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Партија 2 – Водоводни материјал 
 

Р.бр Назив предмета набавке Јед. мере Количина 

1.  EK вентил ½ - 3/8  ком 20 

2.  Звоно водокотлића –геберит или одговарајући ком 5 

3.  Наутилус ½ ком 10 

4.  Панцир црево L – 500 3/8 – 3/8 ун ком 20 

5.  Пловак  водокотлића – геберит или одговарајући ком 10 

6.  Туш црево метално ком 50 

7.  Мешач воде  за батерију F-40 ком 20 

8.  Мешач воде  за батерију F-32 ком 20 

9.  Ручица туша ком 100 

10.  Поклопац за шољу ( даска) ком 15 

11.  Вентил  пропусни  ½ цол – пвц ком 5 

12.  Вентил  пропусни  ¾ цол – пвц ком 5 

13.  Вентил  пропусни 1 цол – пвц ком 2 

14.  Муф  ½ цол – пвц ком 10 

15.  Муф ¾ цол – пвц ком 10 

16.  Тештик ½ цол – пвц ком 5 

17.  Тештик ¾цол –пвц ком 5 

18.  Тештик 1 цол – пвц ком 2 

19.  Водокотлић комплет „ Геберит“ или одговарајући ком 5 

20.  Ииспирна цев за шољу  гибљива ком 30 

21.  ВЦ шоља ком 2 

22.  Шрафови за шољу компл 20 

23.  Манжетна за  шољу ком 5 

24.  Лавабо   580 ком 2 

25.  Сифонско црево за лавабо ком 10 

26.  Сифонско црево за судоперу ком 20 

27.  Шрафови за лавабо компл 5 

28.  Гума за ВЦ шољу ком 5 

29.  Паљена жица кг 5 

30.  Лепак за плочице 16  цм (25/1) ком 5 

31.  Панцир црево 3/8 М10 стојеће батерије L=30цм ком 20 

32.  Туш батерија ком 15 

33.  Параван туш кабине 80*80 од каљеног стакла ком 10 

34.  Метална ротациона прскалица са прикључком на ½ цол ком 5 

35.  Носач од метала за ротациону прскалицу под рб. 34 ком 5 

36.  
Фланша за централни бојлер Терморад по узорку 
наручиоца 

ком 
2 

Напомена: 
Рок испоруке: 2 дана од дана требовања робе 
Место испоруке: Ф-ко магацин наручиоца Ниш 
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Партија 3 – Столарско-браварски материјал 

Р.бр Назив Јед. мере Количина 

1.  Брусна плоча – резна 230 х3мм ком 5 

2.  
Брава за алуминијумску столарију ГУ, по узорку 
наручиоца 

ком 
20 

3.  Бравица  за ормаре штелујућа  22 ком 
250 

4.  Уметак 9 цм асиметричан ком 50 

5.  Спирална бургија  ХСС Ф – 4 ком 10 

6.  Спирална бургија  ХСС Ф – 5 ком 
10 

7.  Спирална бургија  ХСС Ф – 6 ком 10 

8.  Спирална бургија  ХСС Ф – 8 ком 
10 

9.  Спирална бургија  ХСС Ф – 10 ком 10 

10.  Лист бонсека ХЦЦ ком 10 

11.  
Ручица за  прозор алуминијумске столарије гу или 
алумил 

ком 
60 

12.  Клизач за фиоку 40 цм компл. 5 

13.  Браварске  шарке Ф 16 ком 10 

14.  Браварске  шарке Ф 20 ком 10 

15.  Клап шарка равна ком 10 

16.  Ножић за склапер пак 5 

17.  Стакло  за маску за варење 10*10, јачина 9 ком 5 

18.  Типли ПВЦ Ф 6 ком 1000 

19.  Типли ПВЦ Ф 8 ком 100 

20.  Вијак за гипс (кнауф) 3,5*25 ком 1000 

21.  Вијак за гипс (кнауф) 3,5*45 ком 1000 

22.  Електроде 2,5 Кг 10 

23.  Резервне тестерице за убодну тестеру ком 5 

24.  Држаље за лопату ком 5 

25.  Ивер вијак 4*20мм ком 1000 

26.  Ивер вијак 4*30мм ком 1000 

27.  Ивер вијак 1,6 цм за клап шарку ком 1000 

28.  Квадратни профил браварске кутије 100*100*3мм м 9 

29.  Квадратни профил браварске кутије 60*60*3мм м 12 

30.  Квадратни профил браварске кутије 50*50*3мм м 84 

31.  Квадратни профил браварске кутије 40*40*3мм м 96 

32.  Правоугаони профил браварске кутије 30*20*3 м 210 

33.  Лексан 10мм провидни (6м*2м) м² 72 

34.  Рондоле и шрафови за лексан ком 200 

35.  Лајсне за спајање лексана ком 5 

36.  Ребраста арматура Ø12 м 20 

37.  Плочевина  200*200*5мм ком 3 

Напомена: 
Рок испоруке: 2 дана од дана требовања робе 
Место испоруке: Ф-ко магацин наручиоца Ниш 
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Партија 4 – Молерско-фарбарски материјал 
 

Р.бр Назив Јед.мере Количина 

1.  Гипс кг 10 

2.  Глет маса кг 100 

3.  Емаил лак  0.75 нитро ком 5 

4.  Eмаил лак  0,75 уљани ком 5 

5.  Лепак за дрво кг 2 

6.  Основна боја 0,75 уљана кг 5 

7.  Основна боја 0,75 нитро кг 5 

8.  Тонер кг 20 

9.  Подлога  за  полудисперзију  “Мaксипол“  
или одговарајући 

Лит 10 

10.  Полудисперзија 25/1 „Максипол“ или одговарајући Канта 50 

11.  Бандаж трака 50 мм х 20 м ком 20 

12.  Лак боја ДУГА или екв. Лит. 10 

13.  Уљани разређивач лит. 25 

14.  Нитро разређивач лит. 25 

15.  Шпахтле  8 цм ком 3 

16.  Шпахтле 10 цм ком 3 

17.  Радијаторска четка ком 2 

18.  Радијаторска фарба пироксал кг 5 

19.  Ваљак за кречење дужи ком 10 

20.  Ваљак за  кречење мали (мохер) ком 10 

21.  Универзални лепак 200хгр ком 5 

22.  Ефект лак 0,75 л ком 5 

23.  Фасадекс водени 25/1 ком 5 

24.  Креп трака 4 цм ком 20 

25.  Креп трака 5 цм ком 20 

26.  Силикон бели ком 30 

27.  Силикон транспарентни ком 30 

28.  Монтаж кит-бизон ком 5 

29.  Пур пена за пиштољ 0,75 ком 20 

30.  Тефлон трака (већа) ком 50 

31.  Цемент 50/1 ком 5 

32.  Амстронг плоче м² 50 

33.  Фугенфилер 5/1 ком 5 

 
Датум                     Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
Напомене:  
Потписивањем „Врста, техничке карактеристике (Спецификације), квалитет, количина и опис 
добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место и 
рок испоруке добара, евентуалне додтане услуге и сл.“ понуђач је сагласан са целим поглављем 
и свим горе наведеним. Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је 
сагласан са поглављем III. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да  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  понуду. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.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 

 
 

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 дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично  дело  
примања или давања мита, кривично дело преваре (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. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

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

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

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 

80. подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.тач.1) 

до 3) Закона. 

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, у складу са чланом 81. Закона 

сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 

75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
 
 

 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће 
у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. ЗЈН и овом конкурсном документацијом, а 
испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
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Р.бр. 

 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

Испуњеност додатних услова за учешће у 
поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа:  

1. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 
Да располаже неопходним техничким 

капацитетом: 

 
 
 
 

Доказ бр. 1. Очитана саобраћајна дозвола којом 
се доказује да понуђач поседује тражено 
теретно возило или уговор о набавци/ 
финансирању теретног возила са очитаном 
саобраћајном дозволом. 

 
 

Доказ бр. 2. За рад из радног односа:   
Оверен Извод од стране овлашћеног 
заступника понуђача из појединачне пореске 
пријаве за порез и доприносе по одбитку 
(образац ППП ПД) из Електронске базе 
података Пореске управе Републике Србије 
(ЕБП – ПУРС), за последњи месец за који је 
извршена исплата у 2020. години. За рад 
ван радног односа: Копије уговора за 
претходни месец. 

 
Доказ бр. 3. Одговарајући доказ о власништву 
или копија уговора о закупу за малопродајни 
објекат, пословни и складишни простор. 

 
 
 

 
• Да је понуђач адекватно технички 
опремљен за реализацију предметне 
набавке; Да поседује минимум једно 
теретно возило за транспорт 
понуђених добара 
 
 
 
• Да има најмање 5 (пет) радно 
ангажована лица са 100% радним 
временом који могу да изврше 
испоруку предметних добара.  
 
 
 
 
 
• Да понуђач има обезбеђен 
малопродајни простор у месту 
наручиоца, пословни и складишни 
простор за смештај и чување 
понуђених добара. 

 

 

 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
1) Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве 
понуђача, дат је у поглављу IX), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. ст. 1. тач. 1 до 3. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

- Ова 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 (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IX .), потписану од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 



стр. 11 | 47 

Конкурсна документација за бр. ЈНД-М 1.1.4/2020 - подељена по партијама  

- Услов из чл. 75. ст. 2. Закона тј. да понуђач при  састављању понуде изричито наведе 

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

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

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, понуђач доказује 

потписивањем изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст.2. Закона (Образац изјаве дат је у 

поглављу XI конкурсне документације). 

 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

оцењена као најповољнија, да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а 

може да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.Наручилац 

доказе може да затражи и од осталих понуђача. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе из чл.75. став 1. тачка1) до 3) Закона, који су 

јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

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

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

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописани начин. 

 
 
Испуњеност додатних услова, за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, 
дефинисане су овом конкурсном документацијом кроз Технички капацитет, услов под редним 
бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних услова (тачка 1., 2. и 3.)  
Доказ бр. 1. Копија очитане саобраћајне дозволе којом се доказује да понуђач поседује 
тражено теретно возило или уговор о набавци/ финансирању теретног возила са очитаном 
саобраћајном дозволом. 
Доказ бр. 2. За рад из радног односа:   Оверен Извод од стране овлашћеног заступника 
понуђача  из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку (образац ППП ПД) 
из Електронске базе података Пореске управе Републике Србије (ЕБП – ПУРС), за последњи 
месец за који је извршена исплата у  2020. години. За рад ван радног односа: Копије 
уговора за претходни месец. 
Доказ бр. 3. Одговарајући доказ о власништву или копија уговора о закупу за малопродајни 
објекат, пословни и складишни простор. 
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V  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

 
1. 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 вршиће се применом критеријума „Најниже понуђена цена“. 

 
2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ: 

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара. У случају 
истог понуђеног рока испоруке добара, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, исти рок испоруке и исти рок 
плаћања, наручилац ће одлуку о додели уговора донети жребом. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 

Понуда бр  од  за јавну набавку добара, бр. 
ЈНД-М 1.1.4/2020 - набавка материјала за текуће одржавање подељена по партијама. 

 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

Електронска адреса понуђача 
(е-mail): 

 

 
Телефон: 

 

 
Телефакс: 

 

Број рачуна понуђача и назив 
банке: 

 

Лице овлашћено за 
потписивање уговора: 

 

 

a. 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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b. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 
 

 
1. 

 
Назив подизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

  
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 
понуђача (ПИБ): 

 

  
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 удовољном броју примерака, да 
се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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c. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

 

 

1. 
 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 

2. 
 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

 Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 

3. 
 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

 Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

  
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 
свакогпонуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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d. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ     
  

Партија 1: Електро материјал 

Назив понуђача  

Адреса:  

Број телефона / факса:  

Е-mail:  

ПИБ  

Матични број  

Банка код које се  води рачун  

Лице за контакт и телефон  

 
На основу позива за подношење понуде у поступку предмета јавне набавке мале вредности - набавка 
добара -  Материјал за посебне намене, подељена у пет партија број ЈНД-М 1.1.4/2020 за потребе Дома 
ученика средњих школа Ниш, подносимо понуду   
 
за Партију 1: Електро материјал  
 

а) самосталну понуду; 
б) заједничку понуду; 

Учесници у заједничкој понуди (навести учеснике): 
___________________________________________________; 

                                   ___________________________________________________; 
ц) понуду са подизвођачем: 

Подизвођачи (навести учеснике): 
                                 __________________________________________________; 
                                 ___________________________________________________; 
 
 
 
 
 
Место и датум                                                                                     Понуђач  
___________________.___. 2020. год.                                   _____________________ 
                                                                                             (потпис и печат овлашћеног лица)         
 
Напомена: уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног 
лица. 
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Партија 2: Водоводни материјал 

 

Назив понуђача  

Адреса:  

Број телефона / факса:  

Е-mail:  

ПИБ  

Матични број  

Банка код које се  води рачун  

Лице за контакт и телефон  

 
На основу позива за подношење понуде у поступку предмета јавне набавке мале вредности - набавка 
добара -  Материјал за посебне намене, подељена у пет партија број ЈНД-М 1.1.4/2020 за потребе Дома 
ученика средњих школа Ниш, подносимо понуду   
 
за Партију 2: Водоводни материјал 
 

а) самосталну понуду; 
б) заједничку понуду; 

Учесници у заједничкој понуди (навести учеснике): 
___________________________________________________; 

                                   ___________________________________________________; 
ц) понуду са подизвођачем: 

Подизвођачи (навести учеснике): 
                                 __________________________________________________; 
                                 ___________________________________________________; 
 
 
 
 
 
Место и датум                                                                                     Понуђач  
___________________.___. 2020. год.                                   _____________________ 
                                                                                             (потпис и печат овлашћеног лица)         
 
Напомена: уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног 
лица. 
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Партија 3. - Столарско браварски материјал 

 

Назив понуђача  

Адреса:  

Број телефона / факса:  

Е-mail:  

ПИБ  

Матични број  

Банка код које се  води рачун  

Лице за контакт и телефон  

 
На основу позива за подношење понуде у поступку предмета јавне набавке мале вредности - набавка 
добара -  Материјал за посебне намене, подељена у пет партија број ЈНД-М 1.1.4/2020 за потребе Дома 
ученика средњих школа Ниш, подносимо понуду   
 
за Партију 3: Столарско браварски материјал 
 

а) самосталну понуду; 
б) заједничку понуду; 

Учесници у заједничкој понуди (навести учеснике): 
___________________________________________________; 

                                   ___________________________________________________; 
ц) понуду са подизвођачем: 

Подизвођачи (навести учеснике): 
                                 __________________________________________________; 
                                 ___________________________________________________; 
 
 
 
 
Место и датум                                                                                     Понуђач  
___________________.___. 2020. год.                                   _____________________ 
                                                                                             (потпис и печат овлашћеног лица)         
 
Напомена: уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног 
лица. 
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 Партија 4. Молерско фарбарски материјал 

 

Назив понуђача  

Адреса:  

Број телефона / факса:  

Е-mail:  

ПИБ  

Матични број  

Банка код које се  води рачун  

Лице за контакт и телефон  

 
На основу позива за подношење понуде у поступку предмета јавне набавке мале вредности - набавка 
добара -  Материјал за посебне намене, подељена у пет партија број ЈНД-М 1.1.4/2020 за потребе Дома 
ученика средњих школа Ниш, подносимо понуду   
 
за Партију 4: Молерско фарбарски материјал 
 
 

а) самосталну понуду; 
б) заједничку понуду; 

Учесници у заједничкој понуди (навести учеснике): 
___________________________________________________; 

                                   ___________________________________________________; 
ц) понуду са подизвођачем: 

Подизвођачи (навести учеснике): 
                                 __________________________________________________; 
                                 ___________________________________________________; 
 
 
 
 
 
Место и датум                                                                                     Понуђач  
___________________.___. 2020. год.                                   _____________________ 
                                                                                             (потпис и печат овлашћеног лица)         
 
Напомена: уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног 
лица. 
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

 
 
 
 

Партија 1 – Електро материјал 

 
 

Р.бр 

 
Назив предмета 

набавке 

 
Јед. 
мере 

 
 

Кол 

Цена по 
јед.мере 

без 
ПДВ-а 

Цена по 
јед.мере 
са ПДВ- 

ом 

Укупно 
по 

јед.мере 
без ПДВ- 

а 

Укупно 
по 

јед.мере 
са 

ПДВ-ом 

Произвођач 
и комерц. 

назив 
добра 

I II III IV V VI VII VII VIII 

1.  Грејач керамички 

монофазни 3 кв 
ком 10 

     

2.  Изолир трака ком 10      

3.  Прикључница монофазна 
ком 10 

     

4.  Прикључница монофазна 

дупла 
ком 10 

     

5.  Сијалица 75 W ком 100      

6.  Склопка  контактор ЦН  

16 
ком 5 

     

7.  Утикач монофазни ком 10      

8.  Фасонг керамички ком 20      

9.  Водоотпорне флуо 

арматуре 2x36 вати 
ком 10 

     

10.  Лед цев 60цм 9w 
- напон: 220-240 v     
- светлосни флукс: 810 
- температура боје: 6500 k, 

- век трајања: мин. 20000 
радних сати и мин.90 лумена 
по w 

ком. 100 

     

11.  Радни термостат за 
бојлер 

ком 
10 

     

12.  Заштитни термостат за 
бојлер 

ком 
10 

     

13.  Прекидач за кварцну 
грејалицу са тињалицом 

ком 
10 

     

14.  Прекидач дупли са 
тињалицом за котао на 
струју 

ком 
10 

     

15.  Кабли гумирани 3х2,5 м 50      

16.  Кабли пун пресек 3х2,5 
м 100 

     

17.  Детектор кабла у зиду ком 2      
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Р.бр 

 
Назив предмета 

набавке 

 
Јед. 
мере 

 
 

Ко
л 

Цена по 
јед.мере 

без 
ПДВ-а 

Цена по 
јед.мере 
са ПДВ- 

ом 

Укупно 
по 

јед.мере 
без ПДВ- 

а 

Укупно 
по 

јед.мере 
са 

ПДВ-ом 

Произвођач 
и комерц. 

назив 
добра 

I II III IV V VI VII VII VIII 

18.  Клешта за ножасте 
осигураче 

ком 
1 

     

19.  Акумулатор за агрегат 70 
Аh 

ком 
1 

     

20.  Претварач напона 12-
220V 

ком 
1 

     

21.  Флуоресцентне лампе Ф 
15V/ BL  од 438 мм 

ком 
10 

     

22.  Флуоресцентне лампе Ф 
18V/ 24'' BL  од 590 мм 

ком 
10 

     

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 

- у колони V уписати колико износи цена по јединици мере без ПДВ-а 
- у колони VI уписати колико је износи цена по јединици мере са ПДВ-ом 
- у колони VII уписати колико износи укупно по јед. мере без ПДВ-а 
- у колони VIII уписати колико износи укупно по јед.мере са ПДВ-ом 

 

 
– Партија 1: Електро материјал   
 

Укупна цена из понуде без ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а:  

Укупна цена из понуде са ПДВ-ом  

Рок плаћања 45 дана  

Рок испоруке: не дужи од 2 (два)  дана од дана требовања   
(попуњава Понуђач) 

         ____  дана 

Место испоруке: f-ko магацин Наручиоца  

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

______ дана 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача 

 

Евентуалне напомене  
 
 

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.  
Цена, дата у понуди, је фиксна, изражена у динарима без обрачунатог пореза на додату вредност. 
У цену је урачануто произвођачка цена потребних материјала, царински трошкови, транспортни трошкови 
и остали трошкови.  Цене су франко наручилац, Дом ученика средњих школа Ниш 
 
 
 

         Место и датум                            Понуђач 
 
          

________________, _____. ____. 2020. год.                               ________________________ 
                                         (потпис и печат овлашћеног лица) 
 



стр. 22 | 47 Конкурсна документација за бр. ЈНД-М 1.1.4/2020 - подељена по партијама  

Партија 2 – Водоводни материјал 

 

Р.бр 

 
Назив предмета 

набавке 

 
Јед. 
мере 

 
 

Кол 

Цена по 
јед.мере 

без 
ПДВ-а 

Цена по 
јед.мере 
са ПДВ- 

ом 

Укупно 
по 

јед.мере 
без ПДВ- 

а 

Укупно 
по 

јед.мере 
са 

ПДВ-ом 

Произвођач 
и комерц. 

назив 
добра 

I II III IV V VI VII VII VIII 

1.  EK вентил ½ - 3/8  ком 20      

2.  

Звоно водокотлића –
геберит или 
одговарајући 

ком 5 

     

3.  Наутилус ½ ком 10      

4.  

Панцир црево L – 500 
3/8 – 3/8 ун ком 20 

     

5.  

Пловак  водокотлића – 
геберит или 
одговарајући 

ком 10 
     

6.  Туш црево метално ком 50      

7.  

Мешач воде  за батерију 
F-40 ком 20 

     

8.  

Мешач воде  за батерију 
F-32 ком 20 

     

9.  Ручица туша ком 100      

10.  Поклопац за шољу ( 
даска) ком 15 

     

11.  

Вентил  пропусни  ½ цол 
– пвц ком 5 

     

12.  

Вентил  пропусни  ¾ цол 
– пвц 

ком 5 
     

13.  

Вентил  пропусни 1 цол 
– пвц ком 2 

     

14.  Муф  ½ цол – пвц ком 10      

15.  Муф ¾ цол – пвц ком 10      

16.  Тештик ½ цол – пвц ком 5      

17.  Тештик ¾цол –пвц ком 5      

18.  Тештик 1 цол – пвц ком 2      

19.  

Водокотлић комплет „ 
Геберит“ или 
одговарајући 

ком 5 
     

20.  

Ииспирна цев за шољу  
гибљива ком 30 

     

21.  ВЦ шоља ком 2      

22.  Шрафови за шољу компл 20      

23.  Манжетна за  шољу ком 5      

24.  Лавабо   580 ком 2      

25.  
Сифонско црево за 
лавабо 

ком 10 
     

26.  

Сифонско црево за 
судоперу ком 20 

     

27.  Шрафови за лавабо компл 5      

28.  Гума за ВЦ шољу ком 5      

29.  Паљена жица кг 5      
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Р.бр 

 
Назив предмета 

набавке 

 
Јед. 
мере 

 
 

Кол 

Цена по 
јед.мере 

без 
ПДВ-а 

Цена по 
јед.мере 
са ПДВ- 

ом 

Укупно 
по 

јед.мере 
без ПДВ- 

а 

Укупно 
по 

јед.мере 
са 

ПДВ-ом 

Произвођач 
и комерц. 

назив 
добра 

I II III IV V VI VII VII VIII 

30.  

Лепак за плочице 16  цм 
(25/1) ком 5 

     

31.  

Панцир црево 3/8 М10 
стојеће батерије L=30цм ком 20 

     

32.  Туш батерија ком 15      

33.  

Параван туш кабине 
80*80 од каљеног стакла ком 10 

     

34.  

Метална ротациона 
прскалица са 
прикључком на ½ цол 

ком 5 
     

35.  

Носач од метала за 
ротациону прскалицу 
под рб. 34 

ком 5 

     

36.  

Фланша за централни 
бојлер Терморад по 
узорку наручиоца 

ком 2 
     

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони V уписати колико износи цена по јединици мере без ПДВ-а 

- у колони VI уписати колико је износи цена по јединици мере са ПДВ-ом 

- у колони VII уписати колико износи укупно по јед. мере без ПДВ-а 

- у колони VIII уписати колико износи укупно по јед.мере са ПДВ-ом 
 

– Партија : 2. Водоводни материјал 
 

Укупна цена из понуде без ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а:  

Укупна цена из понуде са ПДВ-ом  

Рок плаћања 45 дана  

Рок испоруке: не дужи од 2 (два)  дана од дана требовања   
(попуњава Понуђач) 

         ____ дана 

Место испоруке: f-ko магацин Наручиоца  

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

______ дана 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.  
Цена, дата у понуди, је фиксна, изражена у динарима без обрачунатог пореза на додату вредност. 
У цену је урачануто произвођачка цена потребних материјала, царински трошкови, транспортни трошкови 
и остали трошкови.  Цене су франко наручилац, Дом ученика средњих школа Ниш 
 

         Место и датум                            Понуђач 
 
______________, _____. ____. 2020. год.                               ________________________ 
                                         (потпис и печат овлашћеног лица) 
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Партија 3 – Столарско-браварски материјал 
 

 

Р.бр 

 
Назив предмета набавке 

 
Јед. 
мере 

 
 

Кол 

Цена 
по 

јед.мер
е без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед.мере 
са ПДВ- 

ом 

Укупно 
по 

јед.мере 
без ПДВ- 

а 

Укупно 
по 

јед.мере 
са 

ПДВ-ом 

Произвођа
ч и 

комерц. 
назив 
добра 

I II III IV V VI VII VII VIII 

1.  
Брусна плоча – резна 230 х 
3мм 

ком 
5 

     

2.  
Брава за алуминијумску 
столарију ГУ, по узорку 
наручиоца 

ком 

20 

     

3.  
Бравица  за ормаре 
штелујућа  22 

ком 

250 

     

4.  Уметак 9 цм асиметричан ком 50      

5.  Спирална бургија  ХСС Ф – 4 ком 10      

6.  Спирална бургија  ХСС Ф – 5 ком 
10 

     

7.  Спирална бургија  ХСС Ф – 6 ком 10      

8.  Спирална бургија  ХСС Ф – 8 ком 10      

9.  
Спирална бургија  ХСС Ф – 
10 

ком 

10 

     

10.  Лист бонсека ХЦЦ ком 10      

11.  
Ручица за  прозор 
алуминијумске столарије гу 
или алумил 

ком 

60 

     

12.  Клизач за фиоку 40 цм компл 5      

13.  Браварске  шарке Ф 16 ком 10      

14.  Браварске  шарке Ф 20 ком 10      

15.  Клап шарка равна ком 
10 

     

16.  Ножић за склапер пак 5      

17.  
Стакло  за маску за варење 
10*10, јачина 9 

ком 

5 

     

18.  Типли ПВЦ Ф 6 ком 1000      

19.  Типли ПВЦ Ф 8 ком 100      

20.  Вијак за гипс (кнауф) 3,5*25 ком 1000      

21.  Вијак за гипс (кнауф) 3,5*45 ком 1000      

22.  Електроде 2,5 Кг 10      

23.  
Резервне тестерице за 
убодну тестеру 

ком 

5 

     

24.  Држаље за лопату ком 5      

25.  Ивер вијак 4*20мм ком 1000      

26.  Ивер вијак 4*30мм ком 1000      

27.  
Ивер вијак 1,6 цм за клап 
шарку 

ком 

1000 

     

28.  
Квадратни профил 
браварске кутије 
100*100*3мм 

м 

9 
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Р.бр 

 
Назив предмета набавке 

 
Јед. 
мере 

 
 

Кол 

Цена 
по 

јед.мер
е без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед.мере 
са ПДВ- 

ом 

Укупно 
по 

јед.мере 
без ПДВ- 

а 

Укупно 
по 

јед.мере 
са 

ПДВ-ом 

Произвођа
ч и 

комерц. 
назив 
добра 

I II III IV V VI VII VII VIII 

29.  
Квадратни профил 
браварске кутије 60*60*3мм 

м 

12 

     

30.  
Квадратни профил 
браварске кутије 50*50*3мм 

м 

84 

     

31.  
Квадратни профил 
браварске кутије 40*40*3мм 

м 

96 

     

32.  
Правоугаони профил 
браварске кутије 30*20*3 

м 

210 

     

33.  
Лексан 10мм провидни 
(6м*2м) 

м² 

72 

     

34.  
Рондоле и шрафови за 
лексан 

ком 

200 

     

35.  Лајсне за спајање лексана ком 5      

36.  Ребраста арматура Ø12 м 20      

37.  Плочевина  200*200*5мм ком 3      

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
- у колони V уписати колико износи цена по јединици мере без ПДВ-а 
- у колони VI уписати колико је износи цена по јединици мере са ПДВ-ом 
- у колони VII уписати колико износи укупно по јед. мере без ПДВ-а 
- у колони VIII уписати колико износи укупно по јед.мере са ПДВ-ом 

 

Партија: 3 – Столарско браварски материјал 

Укупна цена из понуде без ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а:  

Укупна цена из понуде са ПДВ-ом  

Рок плаћања 45 дана  

Рок испоруке: не дужи од 2 (два)  дана од дана требовања   
(попуњава Понуђач) 

         ____ дана 

Место испоруке: f-ko магацин Наручиоца  

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

______ дана 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.  
Цена, дата у понуди, је фиксна, изражена у динарима без обрачунатог пореза на додату вредност. 
У цену је урачануто произвођачка цена потребних материјала, царински трошкови, транспортни трошкови 
и остали трошкови.  Цене су франко наручилац, Дом ученика средњих школа Ниш 
 

         Место и датум                            Понуђач 
 
______________, _____. ____. 2020. год.                               ________________________ 
                                         (потпис и печат овлашћеног лица) 
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Партија 4 – Молерско-фарбарски материјал 
 

 

Р.бр 

 
Назив предмета 

набавке 

 
Јед. 
мере 

 
 

Кол 

Цена по 
јед.мере 

без 
ПДВ-а 

Цена по 
јед.мере 
са ПДВ- 

ом 

Укупно 
по 

јед.мере 
без ПДВ- 

а 

Укупно 
по 

јед.мере 
са 

ПДВ-ом 

Произвођач 
и комерц. 

назив 
добра 

I II III IV V VI VII VII VIII 

1.  Гипс кг 10      

2.  Глет маса кг 100      

3.  Емаил лак  0.75 нитро ком 5      

4.  Eмаил лак  0,75 уљани ком 5      

5.  Лепак за дрво кг 2      

6.  Основна боја 0,75 
уљана 

кг 5      

7.  Основна боја 0,75 
нитро 

кг 5      

8.  Тонер кг 20      

9.  Подлога  за  
полудисперзију  
“Мaксипол“ или 
одговарајући 

Лит 10      

10.  Полудисперзија 25/1 
„Максипол“ или 
одговарајући 

Канта 50      

11.  Бандаж трака 50 мм х 
20 м 

ком 20      

12.  Лак боја ДУГА или екв. Лит. 10      

13.  Уљани разређивач лит. 25      

14.  Нитро разређивач лит. 25      

15.  Шпахтле  8 цм ком 3      

16.  Шпахтле 10 цм ком 3      

17.  Радијаторска четка ком 2      

18.  Радијаторска фарба 
пироксал 

кг 5      

19.  Ваљак за кречење 
дужи 

ком 10      

20.  Ваљак за  кречење 
мали (мохер) 

ком 10      

21.  Универзални лепак 200 
гр 

ком 5      

22.  Ефект лак 0,75 л ком 5      

23.  Фасадекс водени 25/1 ком 5      

24.  Креп трака 4 цм ком 20      

25.  Креп трака 5 цм ком 20      

26.  Силикон бели ком 30      

27.  Силикон 
транспарентни 

ком 30      

28.  Монтаж кит-бизон ком 5      

29.  Пур пена за пиштољ 
0,75 

ком 20      
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Р.бр 

 
Назив предмета 

набавке 

 
Јед. 
мере 

 
 

Кол 

Цена по 
јед.мере 

без 
ПДВ-а 

Цена по 
јед.мере 
са ПДВ- 

ом 

Укупно 
по 

јед.мере 
без ПДВ- 

а 

Укупно 
по 

јед.мере 
са 

ПДВ-ом 

Произвођач 
и комерц. 

назив 
добра 

I II III IV V VI VII VII VIII 

30.  Тефлон трака (већа) ком 50      

31.  Цемент 50/1 ком 5      

32.  Амстронг плоче м² 50      

33.  Фугенфилер 5/1 ком 5      

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 

- у колони V уписати колико износи цена по јединици мере без ПДВ-а 
- у колони VI уписати колико је износи цена по јединици мере са ПДВ-ом 
- у колони VII уписати колико износи укупно по јед. мере без ПДВ-а 
- у колони VIII уписати колико износи укупно по јед.мере са ПДВ-ом 

 
 
– Партија 4: Молерско - фарбарски материјал  

 

Укупна цена из понуде без ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а:  

Укупна цена из понуде са ПДВ-ом  

Рок плаћања 45 дана  

Рок испоруке: не дужи од 2 (два)  дана од дана требовања   
(попуњава Понуђач) 

         ____ дана 

Место испоруке: f-ko магацин Наручиоца  

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

______ дана 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.  
Цена, дата у понуди, је фиксна, изражена у динарима без обрачунатог пореза на додату вредност. 
У цену је урачануто произвођачка цена потребних материјала, царински трошкови, транспортни трошкови 
и остали трошкови.  Цене су франко наручилац, Дом ученика средњих школа Ниш 
 

         Место и датум                            Понуђач 
 
______________, _____. ____. 2020. год.                               ________________________ 
                                         (потпис и печат овлашћеног лица) 
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  VIII   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

 
 
 

У  складу  са  чланом  88.  став  1.   Закона,  понуђач 
 
у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНД-М 1.1.4/2020 - набавка материјала 
за текуће одржавање подељена по партијама: 

 

Партија 1. ___________________________________ 

Партија 2. ___________________________________ 

Партија 3. ___________________________________ 

Партија 4. ___________________________________ 

за потребе Дома ученика средњих школа Ниш, а у складу са чланом 26. Закона, 
изјављујемо да смо приликом припремања понуде имали следеће трошкове: 

 
 
 

ВРСТА ТРОШКОВА: ИЗНОС ТРОШКОВА 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. 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 
СТАВ 1. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА / ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

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 понуђача, дајем следећу 

 
 

И З Ј А В У 
 
 

Понуђач   (навести назив понуђача) 

у поступку јавне набавке добара  - материјала за текуће одржавање подељено по 

партијама, бр. 1.1.4/2020, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник 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: _   

Датум:    

Понуђач 

 
М.П.    

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјаву копирати у 

потребном броју примерака, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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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  [навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке добара - материјала за текуће одржавање 

подељено по партијама, бр. 1.1.4/2020, испуњава све услове из чл. 75. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник 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:   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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  X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

 
 

У складу са чланом 26.Закона,  , 
(Назив понуђача,подизвођача,учесника заједничке понуде) 

 

даје: 
 
 

 
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке добара - материјала за текуће одржавање подељено по 
партијама, бр. 1.1.4/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима. 

 
 

Датум: Понуђач: 
 

   М.П.    
 

 

 

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, иста се може копирати у довољном 
броју примерака и мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
У случају подношења понуде са подизвођачем иста се може копирати у 
довољном броју примерака и мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког подизвођача. 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 
2. ЗАКОНА O JАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу 

 
 

И З Ј А В У 
 
 

 

Понуђач   (навести 

назив понуђача) у поступку јавне набавке добара - материјала за текуће 

одржавање подељено по партијама, бр. 1.1.4/2020, поштовао је обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде. 

 
 
 
 
 
 

Датум: Понуђач: 
 

М.П.    
 

 

 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, иста се може копирати у довољном 
броју примерака и мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
У случају подношења понуде са подизвођачем иста се може копирати у 
довољном броју примерака и мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког подизвођача. 
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Модел уговора, који је саставни део конкурсне документације, понуђач МОРА да 
потпише и овери печатом на последњој страници обзиром  да потписивање модела уговора 
представља сагласност понуђача са садржином (елементима) уговора који ће наручилац закључити 
са изабраним понуђачем и исказивање намере понуђача да, уколико његова понуда буде изабрана 
као најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену 
појединих елемената уговора о јавној набавци.  Употреба факсимила уместо својеручног потписа 
одговорног лица страна из Уговора нема доказну снагу слободно изражене воље. Уколико понуђач 
коме буде додељен уговор о јавној набавци без оправданих разлога одбије да закључи уговор  јавној 
набавци, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце. 
НАПОМЕНА: Понуђач мора да модел уговор одштампа у броју примерака за колико партија 
подноси понуду. 
 
 
 

XII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

за ПАРТИЈУ бр. __. ___________________________ 
 

 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:  
 

1. Дом ученика средњих школа Ниш, ул. Косовке девојке бр. 6, 18000 Ниш,  
ПИБ 100620992, Мат. бр. 07174845, кога заступа директор Михајло Марковић 
(у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и 

 

2. __________________________________, са седиштем 
_____________________, ул. _______________________________, бр ______, 
ПИБ ___________________ Мат. бр. , које заступа директор 
_________________________ (у даљем тексту Добављач), с друге стране са  

Подизвођачима:  
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
 (назив, седиште, матични број) 
Учесницима у заједничкој понуди: 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
 (назив, седиште, матични број) Добављач са друге стране. 
 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 да је  Наручилац на основу члана 8 и 39. Закона о јавним набавкама  (''Службени 
гласник РС'', број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и у складу са Правилником о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 29/2013), спровео поступак 
јавне набавке мале вредности добара Материјали за текуће одржавање, подељено 
по партијама број ЈНД-М 1.1.4./2020 за потребе Дома ученика средњих школа 
Ниш, на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 355 
од 21.02.2020. године, за потребе Дома ученика средњих школа Ниш. 

 да је   Добављач доставио понуду бр.__________ од ____. ____.2020. год. 
(попуњава Добављач), која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора; 
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 да понуда Добављача у потпуности одговара спецификацији из конкурсне 
документације, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора. 

 да је  Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу 
Одлуке о додели уговора број (попуњава Наручилац) и понуде Добављача  број _____ 
од ____.____. 2020. године (попуњава  Наручилац), изабрао Добављача за јавну 
набавку добара Материјали за текуће одржавање, подељено по партијама број 
ЈНД-М 1.1.4./2020 за потребе Дома ученика средњих школа Ниш, за ПАРТИЈУ бр. 
__________________ (попуњава Наручилац). 

 

Члан 2. 

 Предмет овог уговора је КУПОПРОДАЈА И  ИСПОРУКА Материјали за текуће 
одржавање, подељено по партијама број ЈНД-М 1.1.4./2020 за потребе Дома ученика 
средњих школа Ниш, за ПАРТИЈУ бр. ___. ______________________________, у свему 
према понуди  Добављача  бр. ________, од ____.____.2020.године и техничкој 
спецификацији у конкурсној документацији, која чини саставни део уговора (попуњава 
Наручилац). 
 Добављач је  набавку добара поверио другом   ДОБАВЉАЧУ - подизвођачу 
_____________________, а који чине ____________% од укупно уговорене добара (попуњава 
Добављач).  
 Уколико Добављач ангажује подизвођаче ради реализације уговора, као потписник 
уговора сноси сву одговорност за своје подизвођаче. 

 
Члан 3. 

 Укупна вредност уговора износи: 
Јединична цена за Партију 1. Електро материјал у износу од ______________ динара, без 
ПДВ-а, односно _______________ динара, са ПДВ-ом, утврђена је понудом добављача  бр. 
_______ од ____________ која је саставни део овог уговора. 
Јединична цена за Партију 2. Водоводни материјал у износу од ____________ динара, без 
ПДВ-а, односно ______________ динара, са ПДВ-ом, утврђена је понудом добављача  бр. 
_______ од ____________ која је саставни део овог уговора. 
Јединична цена за Партију 3. Столарско браварски материјал у износу од _____________ 
динара, без ПДВ-а, односно ________________ динара, са ПДВ-ом, утврђена је понудом 
добављача  бр. _______ од ___________ која је саставни део овог уговора. 
Јединична цена за Партију 4. Молерско фарбарски материјал у износу од _____________ 
динара, без ПДВ-а, односно ________________ динара, са ПДВ-ом, утврђена је понудом 
добављача  бр. _______ од ___________ која је саставни део овог уговора. 
 Средства предвиђена за ову јавну набавку предвиђена су Финансијским планом и 
Планом јавних набавки за 2020.годину. 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2020. 
годину (Финансијским планом за 2020. годину). Плаћања доспелих обавеза насталих у 2020. 
години, вршиће се до висине одобрених апропријација (средстава на позицији у фин.плану) 
за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2020. годину. 
 За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора ће 
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2021. 
годину (Фин. План за 2021.). 
 У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 Наручилац  Дом ученика средњих школа Ниш, сваку појединичну набавку вршиће 
према својим стварним потребама у количинама које одреди у спецификацији. Набавка се 
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обавља  према потребама Наручиоца. Добављач се обавезује да изврши сваку испоруку у 
количинама које одреди Наручилац. Наручилац задржава право да неке од наведених 
артикала у обрасцу понуде, неће наручивати уколико се за њихову наруџбином не укаже 
потреба у периоду трајања уговора. 
 Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења 
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 
уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 
закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде 
већа од вредности из члана 39. став 1. ЗЈН., односно члана 124а за наручиоце из 
области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да 
је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о 
јавној набавци. 
 

Члан  4. 
Продавац се обавезује да ће испоручити предметна добра за потребе Дома ученика 

средњих школа Ниш, по цени наведеној у понуди продавца број __________од_________ 
2020. године, за предметну партију/партије за које је поднео понуду. 

 
Члан  5. 

Цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора. 

 

Члан 6. 

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ / ПОДИЗВОЂАЧИМА:  
* Продавац је део набавке која је предмет овог уговора – ___________, поверио 

подизвођачу ____________________ ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини 
_______% од укупно уговорене вредности.  

Продавац је део набавке која је предмет овог уговора – ___________, поверио 
подизвођачу ____________________ ПИБ _________, матични број __________ , а која чини 
_____ % од укупно уговорене вредности.  

 
За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Добављач као да је 

сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2 овог члана.  
*(уписати податке ако се понуда даје са подизвођачем) 

Члан 7. 
Купац ће уговорене доспеле обавезе уплатити према уредно испостављеним фактурама у 
року од 45 дана од датума пријема фактуре у седиште, све према динамици плаћања коју 
дефинише Наручилац. Фактура се испоставља на основу отпремнице којом се верификује 
квантитет и квалитет испоруке.  
Обавеза Добављача је да изврши регистрацију фактуре у складу са Правилником о начину и 
поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину вођења и 
садржају Централног регистра фактура („Сл. гласник РС“ бр. 7/2018). 

 
Члан  8. 

 Рок испоруке добара, који су предмет јавне набавке износи ____ (___________), не 
дуже од 2 (два), дана од дана пријема позива овлашћеног лица Купца и Плана набавке и 
налога за испоруку, који се може уручити писаним путем, email-ом или усмено телефоном. 
 Количину и динамику испоруке добара одређује Наручилац (Дом ученика 
средњих школа Ниш), у складу са датим требовањем и планом набавке, а према потребама. 
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 Место испоруке је Дом ученика средњих школа Ниш, Ул. Косовке девојке бр.6 или 
Бранка Радичевића бр.1, односно место испоруке које прецизира Наручилац. 
 Трошкови транспорта уговорених предметних добара падају на терет Добављача без 
обзира на наручену количину коју Наручилац назначи приликом сваке наруџбине. Трошкови 
случајне пропасти ствари током транспорта, падају на терет Добављача. 
 

Члан  9. 
 Уколико Добављач својом кривицом прекорачи рок испоруке, од дана издавања 
налога за испоруку, дужан је да Наручиоцу, на име пенала исплати 0,5‰ за сваки дан 
кашњења, а највише 5% од укупно уговорене вредности са ПДВ-ом.  
 

Члан 10. 
 Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају 
добара,  који потписују представник Наручиоца и представник Добављача. 
Приликом примопредаје, представник Наручиоца је дужан да испоручена добра на 
уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти 
Добављачу. 
 Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити 
уобичајеним прегледом, Наручиоца је дужан да о том недостатку писменим путем обавести 
Добављача без одлагања. 
 У случају да је Добављач, знао или морао знати за недостатке, Купац има право да 
се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа, односно 
да благовремено обавести Продавца о уоченом недостатку.  
 У случајевима из става 2. и 3. овог члана . представник Наручиоца има право да 
захтева од Добављача, да отклони недостатак или да му преда друго добро без недостатка 
(испуњење уговора). 
 Ако Наручилац не добије испуњење уговора у року од 5 дана од дана пријема 
захтева за испуњење уговора из става 1. овога члана Наручилац има право да захтева 
снижење цене или раскине уговор, о чему писмено обавештава Добављача или изврши 
набавку од другог добављача о чему обавештава Добављача, уз обавезу добављача да 
надокнади све трошкове такве набавке. Наручилац може раскинути уговор ако је претходно 
оставио Добављачу накнадни примерени рок за испуњење уговора, који не може бити од 
дужи од 5 дана од дана пријема обавештења из става 2. овога члана. 
 Наручилац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је 
Добављач обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Добављач 
неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року. 
 
 

Члан 11. 
Испоручена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и важећим 
стандардима квалитета и техничкој спецификацији. Добављач је дужан да поштује и 
испоручује добра произвођача кога је навео у обрасцу понуде. Такође сва добра морају да 
поседују декларације произвођача, које се достављају приликом сваке испоруке добара.   
 

Члан 12. 
 Добављач одговара Купцу за квалитет испоручених добара у року означеном на 
декларацији производа. 

Испоручена добра морају бити прописно декларисана, упакована и обележена са 
образложеном ознаком произвођача. 

Произвођачка декларација мора да садржи: 
- Назив производа, 
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- Тип производа, 
- Каталошки број, 
- Назив произвођача, 
- Земља порекла, 
- Серијски број (уколико постоји), 
- Датум производње – година, месец, недеља… (уколико постоји). 
 

Члан 13. 
 Трошкови амбалаже ( кутије и сл.) и транспорта падају на терет Добављача, без 
обзира на наручену количину. Трошкови случајне пропасти ствари током транспорта, падају 
на терет Добављача. 

             Члан 14. 
 За добро извршење посла и испуњење уговорних обавеза понуђач чија је понуда 
изабрана као најповољнија је дужан да достави: - сопствену бланко меницу, попуњену на 
износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а, са клаузулом без протеста и роком доспећа „по 
виђењу“ потврду о упису менице у Регистар меница који се води код НБС као и менично 
овлашћење попуњено, потписано и оверено од стране овлашћеног лица понуђача као и 
картон депонованих потписа. - сопствену бланко меницу, као гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року, попуњену на износ од 5% вредности понуде без ПДВ-а, са 
клаузулом без протеста, и роком доспећа „по виђењу“ као и потврду о упису менице у 
Регистар меница који се води код НБС, менично овлашћење попуњено, потписано и оверено 
од стране овлашћеног лица понуђача као и картон депонованих потписа. 
 У случају подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке 
понуде/конзорцијума) могу дати једну гаранцију прибављену од стране само једног члана 
или више гаранција од свих чланова заједничке понуде, а укупна вредност гаранција не 
може бити мања од 10% од укупне уговорене вредности са ПДВ-ом. 
 

                                                                          Члан  15. 
 Добављач  је дужан да обезбеди, заштити и чува као поверљиве све податке које му 
наручилац стави на располагање у вези са испуњењем овог уговора и до којих сам дође у 
поступку испуњења уговором преузетих обавеза. 

Члан 16. 
 Добављач се обавезује Наручиоцу да пријави сваку промену у погледу овлашћених 
лица за контакт при реализацији уговора или до којих дође у поступку испуњења уговором 
преузетих обавеза. 

Члан 17. 
 Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор. 
 О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна да писменим путем 
обавести другу страну. 
 Уговор престаје да важи у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема писменог 
обавештења.  
  
               Члан 18. 
 Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају 
споразумно. У случају да спор не могу решити договором, исти ће се решити пред 
надлежним судом у Нишу. 
 

Члан 19. 
 Измене и допуне овог Уговора производе правно дејство само када се дају у писаној 
форми и уз обострану сагласност уговорних страна. 
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Члан 20. 
 На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе закона којим се 
регулишу облигациони односи, као и други прописи који регулишу ову област. 

 
Члан 21. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених лица обе уговорне стране и 
закључује се на   период до годину дана, односно до истека финансијских средстава 
предвиђених за ову партију. 
 
                           Члан 22. 
 Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих Наручилац 
задржава 3(три) примерка, а Добављач 1(један)  примерак. 
 
             НАРУЧИЛАЦ       ПОНУЂАЧ 
 

Дом ученика средњих школа Ниш                    _________________________ 
                директор                  
 
     __________________________        _________________________ 
          Михајло Марковић                    директор 
 
М.П.                                                                                          М .П. 
 
 
           __________________________ 
   

             Учесник у заједничкој понуди  
            ___________________________ 

                         Подизвођач 
            ___________________________ 
        
          

 ЗАЈЕДНИЧКИ ПОНУЂАЧ 
           ____________________________ 

   (потпис и печат овлашћеног лица) 
 

ПОДИЗВОЂАЧ 
   _____________________________ 
 (потпис и печат овлашћеног лица) 
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  XIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

 
 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара.На полеђини коверте или на кутији навести назив 

и адресу понуђача. 

Понуђач ће обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом 

повезати траком (јемстевеником) у целину и запечатити, тако да се не могу 

накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, 

односно прилози. 

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 дотавити поштом на адресу: Дом ученика средњих школа Ниш, Косовке 
девојке бр. 6, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара, бр. JНД-М 
1.1.4/2020 – набавка материјала за текуће одржавање - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте (пошиљке) навести назив и адресу понуђача. 
Понуда се сматра благовременом уколико  је примљена од стране наручиоца  
до 20.03.2020.год. до 10 часова. 

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. 

Понуда мора да садржи: 

 oбразац понуде-поглавље VI 

 образац структуре цене са упутством какао се попуњава-поглавље VII 

 образац изјаве о испуњењу обавезних услова из чл.75. став 1. Закона- 
поглавље IX 

 образац изјаве о независној понуди-поглавље X 



стр. 40 | 47 Конкурсна документација за бр. ЈНД-М 1.1.4/2020 - подељена по партијама  

 образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 ст.2. Закона-поглавље XI 

 модел уговора-поглавље XII 
 

Горе наведени обрасци морају бити попуњени, потписани и оверени од стране 
овлашћеног лица понуђача.Поред горе наведених образаца и изјава понуда мора 
да садржи и доказе о испуњењу обавезних услова из чл.75. као и доказе о 
испуњењу додатних услова предвиђених конкурсном документацијом а сходно 
чл.76. Закона. 

 
3. ПАРТИЈЕ 

 
Ова набавка је обликована по партијама. 

 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно 
назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 

 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Студентски 
центар Ниш, Косовке девојке бр. 6, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара - материјала за текуће одржавање, 
подељена по партијама бр. JНД-М 1.1.4/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара - материјала за текуће одржавање, 
подељена по партијама, бр. JНД-М 1.1.4/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара - материјала за текуће одржавање, 
подељена по партијама, бр. JНД-М 1.1.4/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - 
материјала за текуће одржавање, подељена по партијама, бр. JНД-М 1.1.4/2020 - 
НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради     
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да  повуче  нити  да  
мења своју понуду. 

 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
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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. 

 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у 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 из поглаваља IX). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 
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. 3. тач. 
1) и 2) Закона и то податке о: 

 

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

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

 понуђачу који ће издати рачун, 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IX.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
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Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка 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 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања . 

Рок и начин плаћања: не краћи од 30 дана од дана пријема фактуре. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
9.2. Захтеви  у  погледу  рока и места испоруке добара : 
Рок испоруке: 2 дана од дана требовања, сукцесивно и по динамици коју одреди 
наручилац. Место испоруке: Бранка Радичевића 1 или Косовке девојке 6, Ниш – 
према потребама наручиоца. 

 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде: 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 

 
9.4. Захтев у погледу гарантног рока: 
Гарантни рок за испоручена добра је минимално 2 године, осим у случају када је 
произвођач одредио другачији рок. 

 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 
У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. 

Цена предметних добара је фиксна за све време важења уговора. 
 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 
тај део одвојено искаже у динарима. 

 
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
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располагање. 
 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца), 
Дом ученика средњих школа Ниш, Косовке девојке бр. 6, електронске поште на e-
mail domucenikanis@gmail.com  или факсом на број 018/4-575-833, тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
одговор 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 ЈНД-М 
1.1.4/2020.“ 
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. 

 
13. 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. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

 
14. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
За добро извршење посла и испуњење уговорних обавеза понуђач чија је 

mailto:domucenikanis@gmail.com
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понуда изабрана као најповољнија је дужан да достави: 

- сопствену бланко меницу, попуњену на износ од 10% вредности понуде без ПДВ- 
а, са клаузулом без протеста и роком доспећа „по виђењу“ потврду о упису менице 
у Регистар меница који се води код НБС као и менично овлашћење попуњено, 
потписано и оверено од стране овлашћеног лица понуђача као и картон 
депонованих потписа. 

- сопствену бланко меницу, као гаранцију за отклањање недостатака у 
гарантном року, попуњену на износ од 5% вредности понуде без ПДВ-а, са 
клаузулом без протеста, и роком доспећа „по виђењу“ као и потврду о упису 
менице у Регистар меница који се води код НБС као и менично овлашћење 
попуњено, потписано и оверено од стране овлашћеног лица понуђача, као и 
картон депонованих потписа. 

 
15. 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуда (Образац изјаве из поглавља XI). 

 
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. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено  
доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на email  
domucenikanis@gmail.com, факсом на број 018/4-575-833 или препорученом 
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом 
није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако 
је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу 
са чланом 63, став 2.овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
У случају подношења захтева за заштиту права не долази до застоја рока за 
подношење понуда. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношења понуда, а након истека рока којим се оспорава врста 
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поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту 
права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или 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 
120.000.00 динара уколико се захтев за заштиту права подноси пре отварања 
понуда, односно 60.000,00 динара уколико се захтева подноси након отварања 
понуда, на број текућег рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153, позив на 
број: шифра или ознака јавне набавке (јн.бр.JНД-М 1.1.4/2020), сврха: Репуличка 
административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет 
Републике Србије. 
У складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова чл. 9. став 1. 
тачка 17 као и Упутством Републичке комисије за заштиту права „Као доказ о уплати 
таксе“ у смислу члана 151. став 1. тачка 6. прихватиће се: 

 
Потврда о извршеној уплати републичке административне тачке из члана 156. ЗЈН 
која садржи следеће: 

(1) Да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) Да представља доказ о извршеној уплати републичке административне тачке (у 
потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум кад 
је уплата таксе реализована); 
(3) Износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) Број рачуна буџета: 840-30678845-06; 
(5) Шифра плаћања: 153 
(6) Позив на број: шифра или ознака јавне набавке (јн.бр. JНД-М 1.1.4/2020) 
(7) Сврха: републичка административна такса; број или друга ознака јавне набавке 
на коју се поднети захтев за заштиту права односи, као и назив наручиоца; 
(8) Корисник: буџет Републике Србије 
(9) Назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 
је извршена уплата републичке административне таксе; 
(10) Потпис овлашћеног лица банке. 
1) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе 
потврде о извршеној уплати републичке административне таксе, као и 
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назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата 
републичке административне таксе; 

2) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства Финансија, 
Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за 
подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава, 
корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и 
други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 
трезор. 

3) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред 
поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 
складу са законом и другим прописом. 

Примере правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос 
можете видети у оквиру „банера“ на интернет страници Републичке комисије за 
заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је уговор додељен 
у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 
2. тачка 5) Закона. 
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  XIV  ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Име и презиме лица које представља понуђача) 

из  ул.    

бр.л.к.  овлашћује се да у име    
 
 

(Назив понуђача) 

из  , може да учествује у поступку јавне набавке мале 

вредности бр.ЈНД-М 1.1.4/2020 - набавка материјала за текуће одржавање 

подељена по партијама, за потребе Дома ученика средњих школа Ниш. 

Пуномоћник има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања 

понуда. Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге 

сврхе се не може користити. 

 
 

 
Дана,  2020.године 

 
 
 

 
Понуђач: 

 
М.П.    

(потпис овлашћеног лица) 
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Конкурсну документацију за јавну набавку добара - Материјал за текуће одржавање 

обликовану по партијама, ЈНД-М 1.1.4./2020, за потребе Дома ученика средњих школа 

Ниш, сачинила комисија у саставу: 

 

 

1. Стошић Горан  ________________________ 

2. Катарина Киковић Јовић ________________________ 
3. Драган Стојановић ________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Сагласан са садржином конкурсне документације: 
 
 

___________________________ 
 д и р е к т о р  

Михајло Марковић 
  

 


