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I.  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

 На основу члана 55.,57. и 60., а у вези са чл. 39. став 1. Закона о јавним набавкама  

(,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15),  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 добара мале 

вредности бр. 05- 67 од 21.02.2020. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за 

доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.  
 

Назив наручиоца: Пољопрвредна школа са домом ученика „Ваљево“ 

Адреса наручиоца: 14000 Ваљево, ул. Владике Николаја бр. 54. 

Интернет страница наручиоца: www.poljoprivrednaskola.edu.rs 

Е-mail адреса наручиоца: poljskolava@gmail.com 

Врста наручиоца: Установа 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 

Врста предмета: Добра- материјали 

 

Кратак опис предмета набавке:  

Материјали - средства за несметано обављање делатности у 

Пољопривредној школи са домом ученика „Ваљево“ у Ваљеву 

обликован у 3 партије 

 

Ознака предмета набавке:  

Партија 1 – материјал за одржавање хигијене.............3900000-2 

Партија 2 – канцеларијски материјал..........................30192000-1 

Партија 3 – материјал за одржавање и дезинфекцију апарата  

                    за мужу крава ............................................39830000-9 

  

 Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на Порталу ЈН и на један од 

начина: 
- лично/непосредно у просторијама наручиоца у Ваљеву ул. В.Николаја бр. 54, канцеларија 

секретара Школе, сваким радним даном у времену од 10,00 – 14,00 часова све до истека рока 
за достављање понуда, 

- као и поштом или курирском службом, понуђачима који упуте захтев наручиоцу за 

достављање конкурсне документације на један од наведених начина. Документација ће у овом 
случају бити послата најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева, на захтевани 

начин и то о трошку понуђача. Наручилац не сноси одговорност за рок трајања испоруке 

извршене путем поште и курирске службе.  
 

Понуђачи могу тражити додатне информације или објашњења у вези са конкурсном 

документацијом најкасније 5 (пет) радних дана пре истека рока за подношење понуда.  

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде и 

конкурсном документацијом. 
Понуђач је дужан да испуњава све обавезне и додатне услове из конкурсне документације 

одређене у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан 

конкурсном документацијом. 

Понуђач је дужан да  приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и да  
попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији,  јер ће се једино 

понуда која буде достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и овереним 

обрасцима узети у разматрање.  
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Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у писаном облику 

доставе у запечаћеној коверти/кутији на адресу  наручиоца у Ваљеву, ул. Владике Николаја бр. 54 

са назнаком ''Понуда за јавну набавку добара  бр. 03/2017 - НЕ ОТВАРАТИ'',  најкасније до дана 
19.03. 2020. године до 10.00 часова.  

Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. Понуђач 

је дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон и име и презиме 

контакт особе понуђача. 

Понуђач је у обавези да понуду, обрасце и доказе захтеване конкурсном 

документацијом достави у затвореној коверти или кутији, затворено и упаковано на начин 

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

односно прилози као и да се приликом отварања понуде са сигурношћу може утврдити да 

се понуда први пут отвара.  

Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти/кутији обележити ''Време, 

евиндециони број и датум пријема понуде'' према редоследу приспећа. Свим 

понуђачима који понуду доставе непосредно наручилац предаје ''Потврду о пријему 

понуде''. 
Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се ''Благовременом понудом'' и 

узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка 
отварања ће бити враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 

Напомена: Уколико понуђач подноси  понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду 

обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када 

је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за 

подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат 

када је понуђач послао понуду. 

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање понуда тј. 
дана 19.03.2020. године у 10.30 часова у просторијама наручиоца у Ваљеву , ул. Владике Николаја 

бр. 54, школска читаоница. Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице а у 

поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који 
су дужни да пре почетка отварања понуда комисији за јавну набавку поднесу овлашћење за 

активно учешће у поступку отварања понуда. 

Критеријум за оцену понуда је: економски најповољнија понуда. 

Одлука о додели уговора ће бити донета у року од највише 10 (десет) дана, рачунајући од 
дана јавног отварања понуда. 

 Додатне информације се могу добити до истека рока за подношење понуда, сваког радног дана на 

тел/фах: 014/225-740 од 10,00 до 14,00 часова.  Особа за контакт је Зорица Алимпијевић,  Е-маил 
адреса poljskolava@gmail.com 
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II.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 
 

Назив наручиоца: Пољопрвредна школа са домом ученика „Ваљево“ 

Адреса наручиоца: 14000 Ваљево, ул. Владике Николаја бр. 54. 

Интернет страница наручиоца: www.poljoprivrednaskola.edu.rs 

Е-mail адреса наручиоца: poljskolava@gmail.com 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 

Предмет јавне набавке: Добра 

Лице за контакт: 

Име и презиме: Зорица Алимпијевић 

Функција: Секретар школе 

Телефон: 014/225-740 

Е-mail адреса: poljskolava@gmail.com 

 

 

 

II.2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

1.Опис и ознака предмета 

набавке:  

А.Детаљан опис предмета набавке: 
Материјали - средства за несметано обављање делатности у 
Пољопривредној школи са домом ученика „Ваљево“ у Ваљеву 

обликован у 3 партијe:  
Партија 1 – материјал за одржавање хигијене.............3900000-2 

 
Партија 2 – канцеларијски материјал..........................30192000-1 

 

Партија 3 – материјал за одржавање и дезинфекцију апарата  

                    за мужу крава ..........................................39830000-9 

 

 

 

           III.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

Право учешћа имају сва заинтересована правна лица и предузетници – 

тј.понуђачи, који испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне 
набавке из конкурсне документације утврђених у свему према чл.75 и 76. Закона о јавним 

набавкама и то: 

 

 

 

 

  

III.1. Обавезне услове по чл. 75.: 
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1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар, као 

и да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке. 
2. 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 и 
кривично дело преваре. 

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. 

4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке (чл. 75. став 1. тачка 4) Закона) 

5. да испуњава све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

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

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

 

III.2. Додатне услове утврђене на основу чл. 76.: 

 
 

6. да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације односно 

претходни стечајни поступак. 
7. да располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 

-   да је у претходне 3 (три) обрачунске године остварио укупни бруто приход у 

минималном износу од 
 – за партију 1. ....................................................... 2.800.000,00 динара 

- за партију 2. .............................................................800.000,00 динара  

- за партију 3. ...........................................................  300.000,00 динара 

 
8. да располаже неопходним пословним капацитетом и то: 

 да је у претходне 3 (три) обрачунске године испоручио добра која су предмет јавне 

набавке и то: 

-  добра-укупне вредности од  
– за партију 1. -------------------------------15.000.000,00 динара. 

- за партију 2. ........................................  7.000.000,00 динара,  

- за партију 3 .........................................  2.000.000,00 динара  (без ПДВ-а)  
 

 

 

IV.  УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА:  

 

 

Испуњеност обавезних и додатних услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и 

условима конкурсне документације понуђач доказује у складу са чл.77. Закона о јавним 

набавкама и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.Гласник РС“ 
бр.86/15), достављањем следећих доказа: 

  

Доказивање обавезних услова: 

 

1. Услов III.1.тачка 1. –Да је регистрован, доказује се:  
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- За правна лица: Изводом из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извода из регистра надлежног Привредног суда 

- За предузетнике:  Изводом из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извода из одговарајућег регистра 

Напомена:  

 Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија са датумом овере фотокопије после 

објављивања позива за достављање понуда. 

2. Услов III.1.тачка 2. – Није осуђиван, доказује се:  

- За правна лица: Изводом из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда 

и надлежне полицијске управе МУП-а да оно и његов законски заступник није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 

није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против 

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

преваре. 
- За предузетнике: Изводом из казнене евиденције, односно уверења  надлежне 

полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

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

или давања мита, кривично дело преваре. 
Напомена:  

 Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од датума отварања 

понуда. 

3. Услов III.1.тачка 3. – Измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине, доказује се: 

- За правна лица и предузетнике: Уверењем Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења 
надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода. 
Напомена: 

 Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од датума отварања понуда.  

4.Услов III.1.тачка 4. –важећа дозвола за обављање делатности -  доказ: 

Решење, које понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола (решење) мора бити важећа. 

 

 

5.Услов III.1.тачка 5. – доказује се Изјавом - Образац 3 – о испуњености свих 

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

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

у време подношења понуде. 
Напомена: 

 Наведени доказ се доставља у оригиналу на обрсцу бр. 3. из конкурсне 

документације. 

 

 

Напомена: Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом 

подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова. 
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Доказивање додатних услова: 

 

6. Услов III.2.тачка 6. – Стечај и ликвидација, доказује се Потврдом надлежног 

органа да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације односно претходни 

стечајни поступак. 
Напомена:  

 Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија потврде са датумом издавања и овере 

фотокопије после објављивања позива за достављање понуда. 

7. Услов III.2.тачка 7. - Финансијски капацитет, доказује се достављањем 

Биланса успеха за претходне три обрачунске године (2016, 2017, 2018 године) или 

''Извештаја о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН'' издат од стране Агенције за 

привредне регистре који садржи сажети биланс стања и успеха за последње 3 (три) 

обрачунске године.  
Напомена:  

 Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија са датумом овере фотокопије после 

објављивања позива за достављање понуда. 

8. Услов III.2.тачка 8. - Пословни капацитет, доказује се - Списком 

испоручених добара који су предмет јавне набавке, са подацима о наручиоцу, датуму, 

врсти добара и укупној количини,  односно вредности испоручених добара у периоду од 

3 (три) година.   
Напомена:   

 Наведени доказ (списак се доставља у оригиналу или као оверена фотокопија са датумом 

издавања и овере фотокопије после објављивања позива за достављање понуда. 

 

Напомена: 

 

У складу са чл.77. став 4. Закона о јавним набавкама: 

 

 Понуђач испуњеност обавезних услова под III.1. тачке 1. до 3. и тачка 5.  и 

додатних услова под III.2. тачка 6. и 7, доказују ''Изјавом понуђача о 

испуњености обавезних и додатних услова, поштовању законских 

прописа и средствима финансијског обезбеђења'' (Образац 3),  

уз обавезу понуђача чија је понуда оцењена као прихватљива, да уколико то 

наручилац у писменој форми захтева у року од 5 (пет) дана од дана пријема 

писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију напред наведених 

доказа о испуњености свих или само појединих (тражених), обавезних и додатних 

услова 
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V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

2.1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ  

 

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

 
 

2.2. САДРЖИНА ПОНУДЕ  

 

Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама и конкурсном документацијом, што доказује на начин дефинисан конкурсном 

документацијом као и да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, 
потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији.  

 

2.3. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДА 

 

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду, писаним обавештењем, 

само пре истека рока за подношење понуда. 
Обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се доставља са ознаком “Измена 

понуде”, ''Допуна понуде'' или “Опозив понуде” за јавну набавку мале вредности бр. 03/2020 
од 10.03.2020.год.- МАТЕРИЈАЛИ, ПАРТИЈА бр._____,  

 

2.4. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА 

 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, 

а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као 
релевантне јединичне цене. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

2.5. ОЦЕНА ПОНУДЕ 
 

Наручилац ће одбити све неблаговремене, неисправне и неодговарајуће понуде а може да 

одбије и неприхватљиве понуде, у смислу Закона о јавним набавкама. 

  

2.6. ОДУСТАНАК ОД  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени 

услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке 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 иста неће понављати  у току исте буџетске 
године.  

 

2.7. АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Понуде са варијантама нису дозвољене.  
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2.8.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
  

Након прегледа и стручне оцена понуда наручилац ће одбити све неисправне и 

неприхватљиве понуде а све исправне и прихватљиве понуде рангирају се применом 

критеријума економски најповољнија понуда. 
 

Ред.бр. Критеријум Број пондера 

1. Понуђена цена 80 пондера 
 

      2. 
 
Услови плаћања 

 
20 пондера 

 УКУПНО: 100 пондера 

 

2.8.1. Понуђена цена 
 Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена са порезом за понуђена добра. 

 Највећи могући број добијених пондера (Бц) код овог критеријума је 80. 

 Понуда са најнижом понуђеном ценом(Цмин) добија максимални број пондера, 80. 
 Број пондера за понуђену цену (Бц) осталих понуда израчунава се према формули: 

  

Бодови за цену   Бц  =    80   x 
Најнижа понуђена цена  

Цена из понуде која се бодује  
  

 

Напомена: Понуде понуђача који нису у систему ПДВ-а и понуђача који су у систему ПДВ-а 
оцењују се тако што се упоређују укупне цене (укупна цена понуђача који није у 

систему ПДВ-а и укупна цена са  ПДВ-ом понуђача који је у систему ПДВ-а).  

 

  
 

2.8.2.  услови плаћања: без аванса 
Максимални рок плаћања  је 45 дана по испоруци добара. 

                                                                                          
 Највећи могући број добијених пондера (Ба) код овог критеријума је 20. 

 Пондери за понуђени рок плаћања,  рачунају се на следећи начин: 

 
 

 

 

 
 

У случају да у поступку оцене понуда, две или више понуда, буду изједначене у погледу броја 

остварених пондера, повољнијом ће се сматрати понуда са нижом ценом; уколико су понуде и у 
овоме изједначене, повољнијом ће се сматрати понуда са дужим роком плаћања. 
 

2.9. ВАЛУТА 

Вредности у конкурсној документацији и понуди исказују се искључиво у динарима. 
 

2.10. ЦЕНА 
Цена у понуди треба да буде изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 
Укупну цену је потребно изразити нумерички и текстуално. 

 Евентуално накнадна промена цена може се вршити на захтев добављача или наручиоца.  

  

За понуђени рок 45 дана    20 пондера 
За понуђени рок 30дана    10 пондера 
За понуђени рок 15 дана      5 пондера 
За понуђени рок одмах      0 пондера 
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Након закључења уговора Наручилац може да дозволи промену цене само из објективних разлога у 

складу са чл. 115 ЗЈН, али не пре истека рока важности понуде. Промену цена може да иницира 

како Добављач,тако и Наручилац.  
Промена уговорене цене на више или ниже, дозвољава се само из објективних разлога у складу са 

чл. 115 ЗЈН, и то у следећим случајевима и под следећим условима:  

а) ако за време трајања уговора, дође до промене цена за више од 5 % у односу на просечну 
тржишну цену на дан подношења понуде, онда Добављач има право да Наручиоцу за промену цена 

поднесе образложени писани захтев за повећање цена, а Наручилац, Добављачу образложено 

обавештење о смањењу цена;  

Промена цена ће се усклађивати са променом цена на тржишту – а до нивоа евидентираних  
просечних цена на тржишту.За производе за које се код „Завода за статистику и информатику 

Града Београда“ не води посебна евиденција кретања цена, као основ за корекцију цена, узеће се 

званични ценовници добављача или произвођача намирница који су наведени у понуди Понуђача.  
Понуђач је дужан да уз захтев који упућује Наручиоцу за корекцију цена достави, као доказ,  

Извештај „Завода за информатику и статистику Града Београда“, о кретању (порасту) цена  

и висини просечне тржишне цене добара за које се тражи повећање. Уколико се код  
Завода не евидентирају промене цена одређених добара, Понуђач као доказ да је дошло  

до повећања цене у одређеном периоду, подноси најмање два оверена властита произвођачка  

ценовника или два оверена званична ценовника произвођача или добављача који су  

наведени у достављеној и прихваћеној понуди. Приложени ценовници морају носити датум  
примене који важи у моменту подношења захтева.  

Наручилац је дужан да поднети захтев са доказима, размотри у најкраћем року, не дужем од  

седам дана. У случају да Наручилац, након разматрања утврди да је захтев Понуђача за  
корекцијом цена оправдан, доставиће писмену сагласност и предлог Анекса уговора о  

повећању цена.  

-Наручилац може писмено обавестити Понуђача у случају смањења цена добара које су  

предмет купопродаје за преко 5 % у односу на њихову базну цену на дан подношења понуда,  
на основу званичних података „Завода за статистику и информатику Града Београда“ за она добра 

за које се води предметна евиденција, или на основу кретања цена код референтних произвођача 

или добављача који су наведени у понуди понуђача за које не постоји аналитичка евиденција код 
„Завода за информатику и статистику Града Београда“. У овом случају Понуђач је дужан да умањи 

цене добара које су предмет испоруке, почев од дана пријема званичног Обавештења Наручиоца са 

потребним доказима (од „Завода за статистику и информатику Града Београда“ или „званичних 
ценовника добављача/произвођача предметних добара“).  

О смањењу цена Наручилац и Понуђач на основу достављеног Обавештења Наручиоца и свих 

релевантних доказа, закључују Анекс уговора о смањењу цена.  

-У случају да Понуђач одбије да изврши корекцију цена-умањење, односно да закључи  
Анекс уговора, на основу достављеног Обавештења Наручиоца са свим потребним доказима,  

Наручилац може раскинути уговор са Понуђачем уз реализацију средстава финансијског  

обезбеђења за добро извршење посла.  
 

2.11. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

- без аванса 

- вирмански на текући рачун добављача  у року од _____ дана по испоруци добара. 
 

2.12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 
Понуђач је у обавези да уз понуду достави потписан и оверен образац изјаве у којој ће 

потврдити намеру: 
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 да ће при закључењу уговора доставити наручиоцу бланко сопствену меницу и 

менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности 

уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, 
роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 60 (шездесет)дана (минимални рок је 5 (пет) 

дана) дужим од уговореног рока за испоруку добара-с тим да евентуални продужетак рока 

за испоруку добара- има за последицу и продужење рока важења менице и меничног 
овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку добара-опреме; 

 

2.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 

 

Заинтересовано лице – понуђач који достави ''Потврду о преузимању конкурсне 

документације'' искључиво у писаном облику може тражити додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење 

понуде, путем електронске поште на Е-mail poljskolava@gmail.com или у писаној форми путем 

поште на адресу: 14000 Ваљево, ул. Владике Николаја бр.54 са назнаком: "Питања за јавну набавку 
бр.03/2020 – ПАРТИЈА бр. _________“ у времену од 09,00 до 14,00 часова. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници.  

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
 

2.14. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

 

Рок важења понуде је 90 (деведесет) календарских дана рачунајући од дана јавног отварања 
понуда. 

У случају да понуђач у својој понуди наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити 

одбијена, као неисправна. 

 

2.15. МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Овлашћено лице понуђача дужно је да модел уговора попуни, потпише и овери,  чиме 

потврђује да је сагласан са моделом уговора.  

Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.  

 
 

2.16. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

 

Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора најкасније у року од 10 (десет) дана 

рачунајући од дана јавног отварања понуда. 

Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац доноси 
Одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање 1 (једну) прихватљиву понуду. 

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће непосредно или поштом достaвити свим 

понуђачима у року од 3 (три) дана рачунајући од дана доношења одлуке. Понуђачи су у 
обавези да у зависности од начина достављања на одговарајући начин потврде пријем 

одлуке (овереном повратницом...)  

У случају да понуђач чија је понуда прихватљива и изабрана као најповољнија одбије да 

закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим понуђачем са ранг 
листе чија је понуда прихватљива. Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом 

наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен. 

Уговор са прихватљивим понуђачем биће закључен у року од 8 (осам) дана 

рачунајући од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача. 

 
 

mailto:poljskolava@gmail.com
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2.17. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом препоручено са 

повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, уз уплату прописане таксе. Копију захтева за заштиту права подносилац 

захтева истовремено доставља Републичкој комисији. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне 

набавке и истовремено објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

 

2.18. ПОШТОВАЊЕ  ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА И УСЛОВА: 

 

 Понуђач је дужан да при састављању своје понуде у склопу ''Изјаве'' – Образац 2. наведе да 

је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштите животне средине, као и да гарантује да понуђач нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

  

2.19. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА: 

 

 Понуђач је дужан да потпише и овери ''Изјаву понуђача о испуњености обавезних и 

додатних услова, поштовању законских прописа и средствима финансијског 

обезбеђења'' (образац 3), 
којима се доказује испуњеност обавезни и додатних услова из конкурсне документације 

неопходних за учешће у поступку јавне набавке мале вредности.   
 

2.20. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – УСЛОВИ, ОБЛИЦИ И ФОРМЕ: 

 

Понуђач може да поднесе само 1 (једну) понуду.  

 

2.21 БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ 

 

У складу са чл.106. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду као 

неисправну ако: 

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

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5)понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или је није могуће упоредити са другим понудама. 
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VI.  ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ): 

 

1. Образац 1 - Образац за оцену испуњености услова – Образац мора бити попуњен, 

потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача. 

 
2. Образац 2 – Подаци о понуђачу -  Образац мора бити попуњен, потписан и оверен 

печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.  

 
 

3. Образац 3 - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о испуњености обавезних и додатних услова, 

поштовању законских прописа и средствима финансијског обезбеђења - Изјава мора 
бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица 

понуђача. 

 
4. Образац 4. - Понуда - Понуда мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од 

стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.  

 
 

5. Образац 5 - Образац структуре цене – Спецификација добара -  У спецификацији 

добара- морају бити унете јединичне цене сваке позиције добара без ПДВ-а, укупна цена 
на годишњем нивоу  за сваку позицију добара без ПДВ-а, као и збирна цена са укупним 

износом исказаним без ПДВ-а, посебно исказаним ПДВ-ом и укупном ценом са ПДВ-ом. 

Спецификација добара мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране 

одговорног-овлашћеног лица понуђача. 
 

6. Образац 6 –– Изјава о независној понуди  - Образац мора бити попуњен, потписан и 

оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица. 

 
 

7. Образац 7 - Изјава понуђача о прихватању услова из конкурсне документације –  
Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-

овлашћеног лица понуђача. 

 
8. Образац 8 - Модел уговора  - Одговорно-овлашћено лице понуђача мора да попуни и 

парафира сваку страну модела уговора, потпише и овери печатом модел уговора на 

последњој страни, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора. 

 
9. Обрачун трошкова припреме понуде  - Образац 9 - Образац мора бити попуњен, 

потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача. 

Напомена:  

 Образац се попуњава само уколико понуђач потражује трошкове припреме понуде 
уколико је наручилац одустао од набавке. 

 Уколико у складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама не постоји основ за 

потраживање трошкова припреме понуде образац се не попуњава и не оверава. 

 
10. ОБРАЗАЦ 10- Изјава  о броју закључених и реализованих уговора 

Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног 

лица понуђача. 
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VII. НЕОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ):  
 

 

1.  Прилог 1 – Овлашћење представника понуђача  - Образац мора бити попуњен, 
потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.  

Напомене:  

 Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда 

овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка 

отварања понуда иначе не може присуствовати отварању понуда иако је исту 

доставило у склопу запечаћене понуде. 

 Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави Овлашћење 

представника понуђача за учешће у отварању понуда. 
2. Прилог 2. – Потврда о преузимању конкурсне документације  - Образац мора бити 

попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача. 

Напомене: 

 Образац потврде понуђач преузима приликом преузимања конкурсне документације. 

 Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о преузимању 

конкурсне документације. 
3. Прилог 3. – Потврда о пријему понуде  - Образац попуњава, потписује и оверава 

овлашћено лице наручиоца и издаје се само понуђачима који понуду доставе непосредно 

на адресу наручиоца из позива за достављање понуде.  

 Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о пријему 
понуде 
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ОБРАЗАЦ 1. 
 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  

 

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца из конкурсне 

документације, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће прилоге и 

обрасце о испуњености обавезних и додатних услова и то: 

 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ ДОКУМЕНТА - ОБРАСЦА   

1. ОБРАЗАЦ 1 -  Образац за оцену испуњености услова да не 
   2. Важећа дозвола за обављање делатности да не 

3. ОБРАЗАЦ  2 -  Подаци о понуђачу  да не 

4. 
ОБРАЗАЦ 3 - Изјава понуђача о испуњености обавезних и додатних услова, 

поштовању законских прописа и средствима финансијског обезбеђења 
да не 

5. ОБРАЗАЦ  4 -  Образац понуде да не 
6. ОБРАЗАЦ  5 -  Образац структуре цене да не 
7. ОБРАЗАЦ  6 -  – Изјава о независној понуди да не 
8. ОБРАЗАЦ 7 – Изјава о прихватању услова из конк. документације да не 
9. ОБРАЗАЦ 8 – Модел уговора о испоруци добара да не 

10. ОБРАЗАЦ 9 – Обрачун трошкова припреме понуде да не 
11. ОБРАЗАЦ 10 – Изјава  о броју закључених и реализованих уговора да не 

 

  

 
  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 

 

 

 

 

 
НАПОМЕНА: Образац попуњава, потписује и оверава одговорно - овлашћено лице понуђача 
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ОБРАЗАЦ 2. 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта 

Улица и број 

 Место 

Општина 

Одговорно – овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

 
 

 
  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

М. П. 
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ОБРАЗАЦ 3. 

 
 У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 

124/12,14/15, 68/15) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију 

ЈНМВ бр. 03/2020- ПАРТИЈА бр. ______________________,  д а ј е   с е 

 

И З Ј А В А ПОНУЂАЧА 
о испуњености обавезних услова по чл. 75. и додатних услова по чл.76. Закона о јавним 

набавкама, поштовању законских прописа и средствима финансијског обезбеђења 

дефинисаних конкурсном документацијом  
 

 

 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице 

испред понуђача ______________________________ из ______________________ 

ул._________________________ бр.____ , изјављујем: 

 

 да понуђач, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у 

оквиру поглавља III.1. тачка 1 – 3, 

  

 да понуђач, испуњава све додатне услове из конкурсне документације у оквиру 

поглавља III.2. тачка 6 – 7, 

 да понуђач испуњава обавезни услов из поглавља  III.1. тачка 5 и то: 

 

o све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине,  

o да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде 

 да ће понуђач наручиоцу доставити сва средства финансијског обезбеђења у складу 

са износима и роковима утврђеним конкурсном документацијом.  

 

 да ће понуђач за сваки артикал из ПАРТИЈЕ 1. и 3. понуде Наручиоцу доставити 

извештај о испитивању (да је средство здравствено исправно) за сваки артикал из 

понуде, 

 

  да ће понуђач за сва концентрована средства за ПАРТИЈЕ 1. и 3.  Наручиоцу 

доставити  безбедоносни лист. 
 

 

 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

М. П 

 

 

 

 



Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“ 
Конкурсна документација за ЈНДМВ бр. 03/2020 
 
 

Page 19 of 51 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 4. 

 

 

На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке                                              

добара мале вредности бр.03/2020 чији је предмет набавка добара – МАТЕРИЈАЛИ, ПАРТИЈА бр. 

_________, _____________________________________ –  д о с т а в љ а м о  

  

П О Н У Д У 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 

  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

 

Назив понуђача:_______________________________________________________________ 

Седиште и адреса понуђача: :___________________________________________________ 
Матични број _________________________________, ПИБ __________________________ 

Текући рачун _________________________ код пословне банке ______________________ 

 

1. Да квалитетно извршимо набавку и испоруку добара у складу са наведеним условима из 

конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин:  

 

а) самостално                   б) са подизвођачем              ц) заједничка понуда                 

 

 Напомена: Заокружити једну од понуђених опција 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: дин. 

Укупна вредност ПДВ-а по стопи од ____%: дин. 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом дин. 

Словима: 
 

2.  Рок испоруке добара:  _____ ( _____________) на основу требовања Наручиоца. 
 

3. Уз понуду прилажемо све прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом.  

 

4. Важност понуде: ____  ( ______________ ) календарских дана рачунајући од дана отварања 
понуда ( не може бити краћи од 90 дана ) 

   

5.  Начин плаћања: без аванса 
- вирмански на текући рачун добављача  у року од _____ дана по испоруци добара. 

 

6. Приликом сваке испоруке добара доставићемо декларацију са пратећим извештајима о 
испитивању испоручених добара. 
 

 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

М. П 
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Образац 5 

Структура цене: 

Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“,                                                                                 

Ваљево,Владике Николаја бр. 54, 

 

ПАРТИЈА I 

МАТЕРИЈАЛ  ЗА  ОДРЖАВАЊЕ  ХИГИЈЕНЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ  ШКОЛЕ  СА  ДОМОМ  УЧЕНИКА“ВАЉЕВО” 
ЗА 2020. годину 

Ред. бр. Производи за одржавање хигијене школског простора 
Јед. 
мере 

Очекивана 
годишња 
потреба 

Цена по 
јединици мере 
без ПДВ 

Износ на 
годишњем 
нивоу без 
ПДВ 

Назив производа и 
произвођача 

1.  

Детерџент за веш „TIDE“ или одговарајуће  
Садржи 5-15% анјонских састојака,мање од 5% нејонских, избељивач на бази кисеоника, 

фосфонате, поликарбоксилате, сапун, зеолите, ензиме, избељивач, мирис, битилфенонал 
метилпропионал, паковање: 6 кг 

кг. 
 

 
 

200    

2.  
Омекшивач за веш „LENOR“ или одговарајуће  
Средство садржи 5-15% катјонских састојака,парфем,пријатног мириса, концентровано, 
паковање: 2 л 

лит. 70    

3.  Течни штирак-машински, 1l лит. 20 
 
 

  

4.  
Детерџент за судове „TAŠ“ или одговарајуће 
Течни детерџент за прање судова, пријатног мириса, садржи мање од 5% нејонских 

састојака и 5-15% анјонских, паковање: 1 лит 

лит. 150    

5.  
Абразивно  средство „CIF cream“или одговарајуће 
Абразивно крем средство за темељно чишћење јако запрљаних површина, паковање 0.5л 

лит. 30    

6.  

Средство за прање стаклених површина „Clin windows end glas”HENKEL  или 
одговарајуће, са пумпицом и распршивачем 
Средство за чишћење и одржавање стаклених површина са мање од 5% нејонских и 5-15% 

анјонских састојака,на баз алкохола, паковање, 750 мл 

ком. 30    

7.  
Средство за прање стаклених површина „Clin windows end glas” HENKEL    или 
одговарајуће, без пумпице 
Средство за чишћење и одржавање стаклених површина са мање од 5% нејонских и 5-15% 

ком. 50    
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Ред. бр. Производи за одржавање хигијене школског простора 
Јед. 
мере 

Очекивана 
годишња 
потреба 

Цена по 
јединици мере 
без ПДВ 

Износ на 
годишњем 
нивоу без 
ПДВ 

Назив производа и 
произвођача 

анјонских састојака, на бази алкохола , паковање 750 мл 

8.  
Течни сапун „Dr Plant“ или одговарајуће 
Садржи воду,натријум-хлорид,натријум сулфат лаурет, глицерин, парфем, pH неутралан, 

антибактеријски, паковање 1 лит 

лит. 200    

9.  

Панол пастаили одговарајуће  
Абразивно средство намењено за прање запрљаних руку у индустрији, радионицама и 
домаћинству.Садрђај Calcium Carbonate, Sodium odecylbenzensulfonate,Triethanolamine 
Dodecylbenzensulfonate, Glycerin, Parfum, formaldehide. Паковање 500гр. 

лит. 15    

10.  
Сона киселина 

Неопходно да садржи 16-18% хлороводоничне киселине,паковање 1 лит  
лит. 

40 

 
   

11.  
Средство за чишћење WC шкољки „MER sanit WC AQVA“ или одговарајућe 
Средство за чишћење WC шкољки, садржи 30% анјонских састојака и 5-15% нејонских, 
парфем, лимонен,алфа-изометил-лонон, паковање: 750 мл 

ком 200    

12.  WЦ  гел Bref,паковање 400мл са пластичном корпицом за сипање гела ком 20 
 
 

  

13.  

Средство за чишћење ламината „EMSAL“ или одговарајуће  

Садржи мање од 5% нејонских тензида, парфем, безиостиазолинон, метилисотиазолинон, 
паковање: 1 л 

лит. 40    

14.  
Средство за чишћење паркета „EMSAL“ или одговарајуће  
Садржи мање од 5% нејонских тензида, парфем, безиостиазолинон, метилисотиазолинон, 
паковање:  1л 

лит. 30    

15.  
Средство за чишћење и одржавање дрвених површина „Pronto“ или одговарајуће  

Садржи мање од 5% нејонских и 5-15% анјонских састојака,парфем ... 
лит. 20    

16.  

Средство за дубинско чишћење и одржавање плочица и керамичких површина „Mr. Proper 
за плочице“ или одговарајуће   
Средство за дубинско чишћење и одржавање плочица и керамичких површина, садржи од 
5-15% анјонских састојака и мање од 5% нејонских ПАМ, паковање: 1л 

лит. 150    

17.  Средсво за дезинфекцију подова, зидова и санитарија-  антибактеријско  лит. 60 
 
 

 

  

18.  
Средство за прање и дезинфекцију у прехрамбеној индустрији   са детерџентом – 
антибактеријско  

лит. 12 
 
 
 

  

19.  Средсво за дезинфекцију  прехрамбеној индустрији – антибактеријско  лит. 48 
 
 
 

  

20.  
Средство за дезинфекцију Асепсол 5% или одговарајуће 
Течно средство са дезинфекционим деловањем на грам-позитивне и грам-негативне 
бактерије,алге и поједине типове вируса својим катјонским и ањонским 

лит. 10    
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Ред. бр. Производи за одржавање хигијене школског простора 
Јед. 
мере 

Очекивана 
годишња 
потреба 

Цена по 
јединици мере 
без ПДВ 

Износ на 
годишњем 
нивоу без 
ПДВ 

Назив производа и 
произвођача 

састојцима,деловањем отклања нечистоће и дезинфикује, паковање 1 л 
Средство за дезинфекцију-Асепсол 1% 

21.  
Средство за дезинфекцију-концентрат-за натапање дезобаријера –Aplle disinfectant-
(Premiere Products) или одговарајуће 

лит. 10 

 

 
 

  

22.  
Средство против каменца и тврдокорних мрља у прехрамбеној индустријиМастер гел, 
Winterhalter C131 или одговарајуће 
 паковање 500 мл са пумпицом 

ком. 5    

23.  

Средство против каменца и за избељивање санитарија„BREF univerzal Rower Clene protiv 

kamenca “ или одговарајуће 
паковање 500 мл са пумпицом 

ком. 30    

24.  
Средство за одпушавање сливника и сифона „MER CEVOL“-HENKELили одговарајуће, 

паковање 750мл 
лит. 10 

 
 
 

  

25.  
Средство за чишћење тепиха и намештаја „MERSAN“или одговарајуће 
Садржи 5-15% ањонски сурфактант,нејонски сурфактант,мирис, паковање 750мл 

ком. 2    

26.  
Средство у спреју за чишћење мрља на тепиху и тапацираном намештају„Vanish“ спреј за 
тепихе и тапацирани намештај или одговарајуће 
Садржи 5-15% ањонски сурфактант,нејонски сурфактант,мирис, паковање 500мл 

лит. 2    

27.  

Средство за одмашћивањеса пумпицом Axal Sgrassо, Лава или одговарајуће 
Отклања остатке масноће продирући и у најотпорније наслаге. Ефикасно чисти ролетне, 
радијаторе, у кухињи: рерни, рингли, шерпи, радних површина, делова аспиратора. 
Нејонски, катјонски и ањонски сурфактанти, фосфати, фосфонати мање од 5%. Помоћне 

компоненте - боје, мириси (цитрал, лимонене), паковање 750мл са пумпицом 

ком. 60    

28.  
Средство за чишћење рерни „Mr Musculo“ или одговарајуће 
Средство у спреју, садржи 5-15% алифатских угњоводоника и мање од 5% нејонских 
тензида, мирис, лимонене, паковање 500 ml 

лит 5    

29.  

Средство за бељење веша „ACE избељивач“ или одговарајуће 
Користи се само за бели веш ,не оштећује тканину у отклањању флека и мрља, за ручно и 
машинско прање, састав 5% агенси за избељивање на бази хлора. ручно или машинско 

уклањање флека или одговарајуће, паковање 1 лит 

лит. 24    

30.  
Средство за одстрањивање флека- ариел или одговарајуће,  
паковање 1л 

лит. 60    

31.  
Сапун за одстрањивање флека-вениш или одговарајуће, 
садржи  30% сапун, парфем Citronellol оптички посветљивач, ензими (протеаза), 75 гр 

ком 2    

32.  Сода бикарбона, паковање 0,5 или 1кг кг 20    

33.  
Спреј  против летећих инсеката (комарци, муве...) са продуженим дејством, паковање 
600мл  (LMX или одговарајући) 

ком 20    

34.  Гумене рукавице пак. 50    
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Ред. бр. Производи за одржавање хигијене школског простора 
Јед. 
мере 

Очекивана 
годишња 
потреба 

Цена по 
јединици мере 
без ПДВ 

Износ на 
годишњем 
нивоу без 
ПДВ 

Назив производа и 
произвођача 

ПВЦ, водонепропусне, растегљиве, 1 пар у паковању, све величине 

35.  Латекс рукавице за једнократну употребу-  водонепропусне, 10/1 пак. 10 
 
 

  

36.  
Тоалет папир трослојни „PERFEX“ или одговарајуће 
Број ролни у комадном паковању 24; број листића 84; пречник ролне 101 мм +/-1%;дужина 
папира у ролни 10,08м; дужина листића 120 мм; 100% целулозе 

ком. 7000    

37.  
Кухињски Убрус „PERFEX“ или одговарајуће 
двослојни, 100% целулозе 4/1, 

ком. 5000    

38.  
Убруси у листићима,  

двослојни, 20*20, 100% целулозе паковање 200ком ±10% 
пак 5    

39.  Салвети –бели,једнослојни (30x30)(100/1) ком 600 
 
 

  

40.  
Салвети -у боји,  трослојни 
(33x33) (20/1) 

ком 30    

41.  Освеживач простора- глејд или одговарајуће ком 5 
 

 
  

42.  Пуњења за освеживач простора (поз.39) ком 10 
 
 

  

43.  
Сунђераста трулекс крпа 
Не мања од 18×20 цм, 3/1 

пак. 60    

44.  Магична крпа „Topstar“ или одговарајућаРебрасте структуре, 34×34 цм ком. 20 
 

 
  

45.  Кухињска крпа, димензија 50*70цм, скупљање 2-3%, прање на 90 о , 100% памук ком. 20    

46.  
Четка за пајање 
Овална без дршке за прашину, 37*25цм,, са навојем за телескопски држач од 3 м 

ком. 2    

47.  
Четка за пајање 
Округла без дршке за прашину, 27цм,, са навојем за телескопски држач од 3 м 

ком. 2    

48.  
Телескопска дршка за пајалицу  
Метална, дужина: 3м за позицију 45,46 

ком. 2    

49.  

Четка –метла собана за чишћење ентеријера –VILEDA  или одговарајуће 
-четка- краће мекане длаке дужине 10 цм, са навојем минимум висине 3цм, дебљина 
пластике на четки минимум 1цм, дужина четке минимум 27цм 
-дршка- дуга минимум 130цм,  под углом од 90о 

ком. 10    

50.  

Четка –метла дворишна за екстеријере VILEDA или одговарајуће  
-четка- краће мекане длаке дужине 12 цм, са навојем минимум висине 3цм,  дебљина 
пластике на четки минимум 1цм, дужина четке минимум 27цм 
 -дршка- дуга минимум 130цм,  под углом од 90о 

ком. 10    

51.  Уложак за бриска ,"топ стар" или одговарајуће. ком. 5    
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Ред. бр. Производи за одржавање хигијене школског простора 
Јед. 
мере 

Очекивана 
годишња 
потреба 

Цена по 
јединици мере 
без ПДВ 

Износ на 
годишњем 
нивоу без 
ПДВ 

Назив производа и 
произвођача 

Уложак са ресама памучни, екстра упијајући, одговарајуће за металну дршку са навојем 
(поз. 50 ). 

52.  
Дршка за четку и бриска  

Метална-алуминијумска, са навојем, дужина: 1,3 м, (позиција 47,48,49) 
ком. 5    

53.  
Посуда за бриска са цедиљком 

ПВЦ, запремина:12 л (за поз. 50 и 49) 
ком 3 

 
 
 

  

54.  Рибаћа четка-са дрвиним рукохватом и пвц длаком ком. 2 
 
 

  

55.  
Спирална жица за посуђе 
Постојаног квалитета, 3/1 

пак. 20    

56.  Четка са ђубровником-сет ком 5 
 
 

  

57.  
Вреће за смеће  
Полиетиленске, биоразградиве,величина; 120 л, дим.800 х 1200мм. , дебеле- јаке, 
паковање: 10/1 

ком. 2500    

58.  
Вреће за смеће  
Полиетиленске, биоразградиве, величина; 80л, дим.650 х 1000мм. , дебеле- јаке, паковање: 
10/1 

ком. 4000    

59.  
Трегер кеса 30x60cm (15mic), биоразградиве 
Полиетиленска, носивост: 5 кг, 1/100 

ком 30000    

60.  
Трегер кеса, биоразградиве 

Полиетиленска, носивост: 2 кг, 1/100 
ком 30000    

61.  
Четка за WC са постољем 
Пластична 

ком 50    

62.  
Корпа за смеће 
ПВЦ, запремина: 10 лит. 

ком. 30    

63.  Ђубровник –ПВЦ са гумом ком. 10 
 

 
  

64.  Сунђер-са абразивом и жљебом95×40×65 мм, 3/1 пак. 80 
 
 

  

65.  Сунђер-са абразивом и жљебом130х40х80мм, 1/1 ком. 100 
 
 

  

66.  Кофа –пвц –(10-12л)са поклопцем ком 5 
 

 
  

67.  Средство за машинско прање посуђа Winterhalter F8400 кг 200 
 
 

  

68.  Средство за машинско прање посуђа Winterhalter F865 plus кг 250    
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Ред. бр. Производи за одржавање хигијене школског простора 
Јед. 
мере 

Очекивана 
годишња 
потреба 

Цена по 
јединици мере 
без ПДВ 

Износ на 
годишњем 
нивоу без 
ПДВ 

Назив производа и 
произвођача 

 

69.  Средство за машинско прање посуђа Winterhalter F300 кг 100 
 
 

  

70.  Индустриска со  кг 400    

71.  Средство за машинско испирање Winterhalter B100N лит 60 
 
 

  

72.  Средство за негу нерђајућег челика  WinterhalterC161 inox кoм 12 
 
 

  

73.  Средство за чишћење грила и конвекцијских пећи Winterhalter C151 ком 5 
 
 

  

74.  Средство за машинско прање посуђа Winterhalter B165Nе лит 50    

75.  Сапун за руке, комад  90-100гр ком 5 
 
 

  

76.  Дестилована вода 1/1 ком 40 
 
 

  

77.  Дестилована вода 2/1 ком 15 
 
 

  

78.  Дестилована вода 5/1 ком 15 
 
 

  

79.  Пронто спреј 300 мл ком 2 
 
 

  

80.  Бриско за под са ресама ком 5 
 

 
  

81.  Крпеза под 80x100цм м 5 
 
 

  

82.  Перика за моп 40x13cm ком 10 
 

 
  

83.  Кесе за усисивач 5/1 (Горење) пак 3 
 
 

  

84.  Мантил једнократни L пак 10 
 
 

  

85.  Мантил једнократни XXL пак 10 
 
 

  

86.  Хигијенске маске 50/1 пак 5 
 
 

  

87.  Навлака једнократна за ноге 100/1 пак 4 
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Ред. бр. Производи за одржавање хигијене школског простора 
Јед. 
мере 

Очекивана 
годишња 
потреба 

Цена по 
јединици мере 
без ПДВ 

Износ на 
годишњем 
нивоу без 
ПДВ 

Назив производа и 
произвођача 

88.  Капа једнократна 100/1 пак 2    

89.  Батерије LR03-ААА В4 алкалне(Кодак, Варта)-пуњиве ком 100    

90.  Батерије LR06-АА В4 алкалне(Варта, Кодак)-пуњиве ком 100    

91.  Бриско за прозоре комбиновани гума и сунђер 20цм ком 5    

92.  Целофан  10м ком 10    

93.  Освеживач за купатило WC CLIP ком 10    

94.  Левак мали  ком 2    

95.  Левак већи ком 2    

96.  Ножићи за сечење  ком 6    

97.  Кесеза замрзавање, биоразградиве, 300x310x05 ком 1000    

98.  Кесе  за замрзавање, биоразградиве, 300x500x05 ком 1000    

99.  Кесе  за замрзавање, биоразградиве, 400x550x05 ком 1000    

100.  ПВЦ ПЕТ2000 ком 20    

101.  ПВЦ ПЕТ375 ком 40    

102.  ПВЦ ПЕТ500 ком 40    

103.  ПВЦ ПЕТ750 ком 30    

104.  ПВЦ ПЕТ1000 ком 50    

105.  Сунђери за ауто ком 50    

106.  Решетке за лавабо и каду пластичне ком 100    

107.  Притискачи за тегле свих димензија ком 20    
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УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а:   

словима:    

ПДВ:  

словима:  

   УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-

ом : 
 

словима:  

 

Цене за јединицу мере су фиксне и непроменљиве до завршетка испоруке. 

 

Испоручује се сукцесивно према потреби наручиоца током године. 

 
Рок важења понуде (минимум) 90 дана од дана отварања понуде. 

 

Понуђач је дужан да за сваки артикали из понуде достави извештај о испитивању (да је средсво здравствено исправно) 

 

Понуђач је дужан да за сва концентрована средства за дезинфкцију достави безбедоносни лист. 

 

Начин плаћања: 
вирмански на текући рачун добављача  у року од _____ дана по испоруци добара. 
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УПУТСТВО: 

Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац стуктуре цена.  

 
Особа за контакт у случају потребе појашњења података из понуде: 

Име  и презиме  _______________________________________ 

Број телефона: ______________________________________________ 
Контакт адреса (е-маил)____________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:____________________ 
M.P. 

Директор 

 

_____________________________ 

дипл.инг. Милан Гајић 
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Образац 5 

Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“,                                                                                 

Ваљево,Владике Николаја бр. 54, 

ПАРТИЈА II 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА “ВАЉЕВО”  

ЗА 2020.годину 
Ред 

бр.  

ОПИС ПРЕДМЕТА 
Јед. 

мере 

Очекивана 

годишња 

потреба 

Цена по 

јединици мере 

без ПДВ 

Износ на 

годишњем 

нивоу без 

ПДВ 

Назив производа и  

произвођача 

 Канцеларијски   материјал 

 Папир  

1.  Компјутер папир- бели (80г/м2, А4) 1/500 рис 350    

2.  Компјутер папир –у боји  (80г/м2, А4)интезивни 1/500 рис 3    

3.  Компјутер папир –у боји  (80г/м2, А4)пастелни 1/500 пис 2    

4.  Компјутер папир-у боји-више боја (80г/м2, А4)-микс, интенсивни 1/250  рис 3    

5.  Компјутер папир-у боји-више боја (80г/м2, А4)-микс, пастелни 1/250  рис 2    

6.  Фотокопир папир А-3-XЕРОX рис 1    

7.  Папир високи каро А4 рис 5    

8.  Папир пeлир-бели А4 40г   1/500 рис 1    

9.  Хамер А4 200г. Бели 1/50 рис 1    

10.  Табулир папир 1+0  кутија 1    

 Траке за машине и факс 

11.  Термо ролна 28/48 ком 800    

12.  Трака за рач. машину/аддинг ролне-високог квалитета(57Ø  40) ком 200    
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Ред 

бр.  

ОПИС ПРЕДМЕТА 
Јед. 

мере 

Очекивана 

годишња 

потреба 

Цена по 

јединици мере 

без ПДВ 

Износ на 

годишњем 

нивоу без 

ПДВ 

Назив производа и  

произвођача 

13.  Факс ролне 210*20м ком. 2    

 Коверти  

14.  Коверти плави-квалитетнији В6-самолепљиви(17,5x12,5) ком. 700    

15.  Коверти бели –самолепљиви(19,5x26) ком 450    

16.  Америкен коверти бели –самолепљиви(23x11) ком. 600    

17.  Коверти велики бели А4-самолепљиви(23x32,5) ком 300    

18.  Коверти велики бели – самолепљиви(40x30) ком 20    

 Фасцикле 

19.  Фасцикле папирне –беле ком. 12    

20.  Фасцицле папирне у боји  ком. 250    

21.  
Фасцицкле са механизмом ПВЦ А4-за регистратор(СА ПЕРФОРАЦИЈОМ), са 2 
рупе, предња корица провидна фолија, задња корица у боји 

ком. 300    

22.  Фасцицкле са механизмом ПВЦ А4 ком. 100    

23.  Фасцицле са кепер траком ком. 1    

24.  Фасцикле са ластишом пластифицирана,картонске-разне боје ком 200    

25.  Дебља фасцикла са гумицом-картонске пластифициране (континентал) 2цм ком. 1    

26.  Фасцикла писмо са копчом А5  ком 1    

27.  Фасцикла писмо са копчом А4 ком 1    

28.  Фасцицле са ПВЦ фолијом (80мис) 60 листа ком 5    

29.  Фасцицле са ПВЦ фолијом (80мис) 40 листа ком 5    

30.  Фасцицле са ПВЦ фолијом (80мис) 20 листа ком 5    

31.  
Фасцикла са 4 прстена (класер А4 са 4 прстена,чврсте провидне корице)-разне 
боје 

ком 1    

 Фолије  

32.  Фолија “U” са перфорацијом  А4 (ПВЦ фолије)100/1 (80 mic) пакет 50    
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Ред 

бр.  

ОПИС ПРЕДМЕТА 
Јед. 

мере 

Очекивана 

годишња 

потреба 

Цена по 

јединици мере 

без ПДВ 

Износ на 

годишњем 

нивоу без 

ПДВ 

Назив производа и  

произвођача 

33.  
Фолије за пластифицирање              (size 216*303mm, thickness 125mic, quantity 
100 PCS)  

пак 1    

 Регистратори 

34.  
Регистратор А4 –широки-РАЗНЕ БОЈЕ (кутија и уложак обложени 

лакираном кунстдрук хартијом) 
ком. 100    

35.  
Регистратор А4 –уски-РАЗНЕ БОЈЕ(кутија и уложак обложени лакираном 
кунстдрук хартијом) 

ком. 50    

36.  
Регистратор уски са 4 рупе-бели класер(кутија и уложак обложени лакираном 
кунстдрук хартијом) 

ком 1    

37.  
Регистратор мали А5-уски,више боја(кутија и уложак обложени лакираном 

кунстдрук хартијом) 
ком 20    

38.  
Регистратор мали А5-широки, више боја(кутија и уложак обложени 
лакираном кунстдрук хартијом) 

ком 20    

 Обрасци 

39.  Признанице за наплату новца А6 ком. 1    

40.  Налог за контирање-мали блок 1    

41.  Налог за контирање –велики - са једним паром колона блок 1    

42.  Налог за пренос 1+1 блок 10    

43.  Налог за уплату 1+1 блок 10    

44.  Налог за исплату 1+1 блок 10    

45.  Налог магацину да изда А5  блок. 10    

46.  Налог магацину да прими А5 блок. 10    

47.  Налог благајни да наплати А5 блок. 10    

48.  Налог благајни да исплати А5 блок. 10    

49.  Налог за књижење блок. 1    

50.  Налог за службени пут на име 1/100 ком. 300    

51.  Путни налози за путничко возило ком 2    

52.  Дневник благајне А4 блок. 5    
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Ред 

бр.  

ОПИС ПРЕДМЕТА 
Јед. 

мере 

Очекивана 

годишња 

потреба 

Цена по 

јединици мере 

без ПДВ 

Износ на 

годишњем 

нивоу без 

ПДВ 

Назив производа и  

произвођача 

53.  Пописне листе основних средстава блок 1    

54.  Пописне листе материјала и залиха  блок 1    

55.  Отпремница А5 блок 100    

56.  Аналитичке картице FK-132ц ком. 100    

57.  Робне картице PK-31 ком. 20    

58.  Образац М ком. 10    

59.  Образац М-4 ком. 1    

60.  Образац 30-8 ком. 1    

61.  Карнет  ком. 1    

62.  Деловодник-B4200, 200 листа, тврди повез ком 1    

63.  Књига примљених фактура, тврди повез ком 1    

64.  Књига излазних рачуна А4 ком 1    

65.  Књига дневних извештаја ЕДИ-А4 ком 1    

66.  Интерна доставна књига тврди повез ком 1    

67.  Евиденција службених путовања ком 1    

68.  Персонални досије ком 1    

 Прибор за писање 

69.  Оловка-графитна ком. 10    

70.  Оловка хемијска једнократна(ПЛАВА,ЦРВЕНА) нанослицк А-ПЛУС ком 100    

71.  Патенет оловка 0,5мм  ком. 10    

72.  Мина за хем.оловку-КВАЛИТЕТНИЈА ком 100    

73.  Мине за патент оловку 0,5 ком. 4    

74.  Коректор лак у траци-КВАЛИТЕТНО(Теса или типп-екс)12м ком. 50    
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Ред 

бр.  

ОПИС ПРЕДМЕТА 
Јед. 

мере 

Очекивана 

годишња 

потреба 

Цена по 

јединици мере 

без ПДВ 

Износ на 

годишњем 

нивоу без 

ПДВ 

Назив производа и  

произвођача 

75.  Коректор лак у бочици са  сунђерастом четкицом ТИПП-ЕКС РАПИД ком 10    

76.  Коректор лак у бочици са   четкицом ТИПП-ЕКС РАПИД ком 10    

77.  Налепнице (око 2*3цм)-бела (табла А4) табле 12    

78.  Гумица за брисање (мапед) ком 1    

79.  Лењир ком 1    

80.  Етикете у боји (рол)-зелене, беле, наранџасте, жуте рол 10    

81.  Спајалице 26 мм 100/1 никловане заобљен врх кутија 50    

82.  Спајалице у боји 28мм 100/1, никловане, заобљен врх кут 10    

83.  
Кламарице-КВАЛИТЕНИЈЕ(мапед стандард или стаплес 24/6 1/1000), бакарна, 
израђена од висококвалитетног материјала 

кутија 80    

84.  Датумар 3 котора (1-године,2-месец,3-дани) ком 1    

85.  Расхефтивач  ком 2    

 Паковање и слање 

86.  Селотејп трака  уска , прозирна– (15*33) (мали котур)Пулсе ком 50    

87.  Селотејп трака-широка(50*66)-безбојни, Пулсе ком 20    

88.  Селотејп трака-широка(50*66)-мат, Пулсе ком 20    

89.  Селотејп дуплекс(обострано лепљива 48мм*10м) ком 30    

90.  Селотејп трака 24*60мм –50 м ком 20    

91.  Сталак за селотејп(15*33) ком 5    

 Свеске  

92.  Свеска А-4 твди повез, 200 листа ком 2    

93.  Свеска А-4 твди повез, 80 листа ком 50    

94.  Свеска А5 тврди повез, 80 листа ком 20    

95.  Свеска А4 са спиралом,тврди повез, 80 листа ком 10    
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Ред 

бр.  

ОПИС ПРЕДМЕТА 
Јед. 

мере 

Очекивана 

годишња 

потреба 

Цена по 

јединици мере 

без ПДВ 

Износ на 

годишњем 

нивоу без 

ПДВ 

Назив производа и  

произвођача 

96.  Свеска А5 са спиралом, тврди повез, 80 листа ком 10    

 Пратећа опрема за канц.пословање 

97.  Индиго А4-плави или црни 100/1 рис 1    

98.  Притискачи за плуту са пластичном главом 50/1( у боји ) кутија 5    

99.  Притискачи са главом у боји 100/1 ком 5    

100.  Притискачи рајсандле ком 10    

101.  Табла за обавештења са плутом-мала (30*40цм) ком 2    

102.  

Хефталица –квалитетнија, Мапед или Леитз(метална конструкција, метални 
механизам, јасно назначен капацитет 35 листова, клешта, користи муницију 
24/6) 

ком 10    

103.  Маркери – CD/DVD маркер 0.5мм ком 20    

104.  Пантљика за машину – црно-црвена-Фуллмарк ком 5    

105.  Листови  за  флип-чарт таблу  1/50 70*100цм блок 5    

 Материјал за коричћење 

106.  Спирале за коричење 6     1/100 ком 2    

107.  Спирале за коричење10    1/100 ком 2    

108.  Спирале за коричење14   1/100 ком 2    

109.  Фолија за коричење А4   150mic 1/100 пак 3    

110.  Корице за коричењеА4   пак 3    

 Опрема за канц. пословање 

111.  Мастило  за печат (више боја) 24мл ком 6    

112.  Јастуче за мастило 70*110мм ХОРСЕ ненатопљено метално ком 5    

113.  Калкулатор 8*12цм (Фламинго) ком 3    

114.  Бушач папира -мањи ком 2    
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Ред 

бр.  

ОПИС ПРЕДМЕТА 
Јед. 

мере 

Очекивана 

годишња 

потреба 

Цена по 

јединици мере 

без ПДВ 

Износ на 

годишњем 

нивоу без 

ПДВ 

Назив производа и  

произвођача 

115.  Бушач папира –већи квалитетнији ком 5    

116.  Сунђер за прсте 85мм квалитетнији ком 2    

 Материјал за образовно-васпитни рад 

117.  Маркер за белу таблу са патронама –memoris-precious или еквивалент ком 300    

118.  Патроне за маркере memoris-precious или еквивалент ком 1128    

119.  Брисач за беле табле-већи 15*6цм са отвором за одлагање маркера ком 30    

120.  Средство за чишћење беле табле 250мл спреј 30    

121.  Скалпер ком 20    

122.  Маказе за папир-квалитетне(Мапед или scotch 3M Precision 18cm) ком 20    

123.  Сјајне оловке ком 2    

124.  Фломастери-више боја –црни, плави, црвени-мапед ком 10    

125.  Фломастери-украсни-сребрни и златни-уски ком 2    

126.  Фломастери-украсни-сребрни и златни-широки ком 2    

127.  
Фломастери-сигнири-уски-трапезни -зелени, жути, ,наранџасти-текст маркер 
Staedtler 

ком 20    

128.  
Фломастери –сигнири-широки- трапезни-зелени, жути,, наранџасти текст 

маркер Staedtler 
ком 20    

129.  Макери-цвени, црни, плави- текст маркер Staedtler(okrugli I kosi vrh) ком 20    

130.  Фломастери-12 боја-maped пак 1    

131.  Темпере-12 боја пак 1    

132.  Бела темпера- већа ком 5    

133.  Дрвене боје-12 боја-maped пак 1    

134.  Зарезач за дрвене оловке и боје-метални Staedtler ком 2    

135.  Водене боје-12 боја пак 1    

136.  Четкице за темпере-више величина пак 1    
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Ред 

бр.  

ОПИС ПРЕДМЕТА 
Јед. 

мере 

Очекивана 

годишња 

потреба 

Цена по 

јединици мере 

без ПДВ 

Износ на 

годишњем 

нивоу без 

ПДВ 

Назив производа и  

произвођача 

137.  Четкице за водене боје-више величина пак 1    

138.  Туш ком 1    

139.  Туш у боји ком 1    

140.  Хамер –B1-бели ком, 50    

141.  Хамер –B1-у боји (црвени, плави, зелени) ком. 50    

142.  Хамер – B1-у боји (металик боје) ком. 10    

143.  Хамер B3 ком. 2    

144.  Паус папир А3 рис 1    

145.  Паус папир А4 рис 1    

146.  Папир-бели (танки бели папир за увијање) лист 5    

147.  Креп папир у боји ком 2    

148.  Украсне траке -разнобојне ком 5    

149.  Украсни папир- мањи табак 5    

150.  Лепак -ОХО или  еквивалент-мањи 40г Аеро ком 25    

151.  Лепак за папир 50г ком 15    

152.  Молерска селотеп трака-уска 23мм*3м ком 10    

153.  Молерска трака широка 48мм*33м ком 20    

154.  Колаж папир пакет 2    

155.  Стикери 100/1-више боја (четвртасти)-7.5*7.5-разне боје пакет 20    

156.  CD-R са омотом ком. 100    

157.  DVD са омотом ком. 100    

158.  Ребрасти картон ком 2    

159.  Картон паспарту ком 2    
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Ред 

бр.  

ОПИС ПРЕДМЕТА 
Јед. 

мере 

Очекивана 

годишња 

потреба 

Цена по 

јединици мере 

без ПДВ 

Износ на 

годишњем 

нивоу без 

ПДВ 

Назив производа и  

произвођача 

160.  Троугао  ком 2    

161.  Шестар ком 1    

162.  Акрилне боје 40 мл ком 2    

163.  Блок 5 ком 2    

164.  Зихенадле веће ком 5    

165.  Канап за пакете ком 1    

166.  Балони украсни (црвени, бели...)  ком 50    

167.  Тапетарски лепак ком 2    

168.  Украсни спреј (златни, сребрни, црвени) ком 2    

169.  Украсни спреј снег ком 2    

170.  Дезениране салвете ком 5    

171.  Шпер плоче ком 5    

 

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а:   

словима:    

ПДВ:  

словима:  

   УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом :  

словима:  

 

   Цене за јединицу мере су фиксне и непроменљиве до завршетка испоруке.  
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Испоручује се сукцесивно према потреби наручиоца током године 

Рок важења понуде (минимум) 90 дана од дана отварања понуде. 

Начин плаћања: 

- вирмански на текући рачун добављача  у року од _____ дана по испоруци добара. 

УПУТСТВО: 

Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац стуктуре цена.  

 

Датум: _______________                           М.П.                                        Потпис одговорног лица 

                              __________________________ 
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ОБРАЗАЦ 5 
 

ПАРТИЈА III 

МАТЕРИЈАЛ  ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ АПАРАТА ЗА МУЖУ КРАВА 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА “ВАЉЕВО”  

ЗА 2020.годину 

Ред. 

Бр. 
 

Опис предмета 
Јединица 

мере 
Количина 

Цена по 

јединици мере 

без пдв-а 

ИЗНОС на 

годишњем 

нивоу без пдв-а 

Назив 

производа/ 
произвођача 

1.  Кратко млечно 

црево(10х4х140) Ком 12 
   

2.  Кратка млечна 

црева(10х4х160) Ком 12 
   

3.  Филтер констант 
пулсатора(12 ком ) 

Пакова
ње 2 

   

4.  Контролна млечна 

чашица Ком 8 
   

5.  Млечно црево (16х6 – 1м) Ком 2    

6.  CirkoSuper SFM 25kg 
кисело средство за прање Ком 2 

   

7.  

CirkoSuper AFM 25kg 

базно средство за прање Ком 4 

   

8.  LuxDip 50Б паковање од 

10кг  јод за дезинфекцију 

сиса Ком 5 

   

9.  DERMAPRE 
Дез. средство за потапање 
убруса за вимена, 5 лит 

Пакова

ње 5 

   

10.  Четка за млечно 

црево(17х140х20) Ком 1 
   

11.  Дихтунг поклопца канте 

констант   (7х3х220) 

одбојник млекосабирника Ком 2 

   

12.  Кратка вакум црева Ком 8    

13.  Сисне гуме Д 25 ( 4х 7022-
2725-150) Ком 8  

  

14.  Поклопац колектора млека 
300 цм3 са сетом дихтунга 

за затварање Ком 2  

  

115. SOWOTAN  JUМBO 6х1000 

хигијенски убруси пак 2  
  

116. Вакуум црево од система до 

поклопца канте 11x5x1700 ком 2   
 

117. Дупло вакуум црево 

провидно 1м ком 2 
   

118. Сет лопатица вакум пумпе( 4 

комада)  пак. 1 
   

119.  Сет за колектор, сет за 

млекосабирник КАСИК 300 ком. 2 
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2 20. Четка за сисне шоље ком. 1    

221. Дихтунг за Classic 300cm3-

већи ком 2 
   

222. Дихтунг за Classic 300cm3-

мањи ком 2 
   

23. Одбојник млекосабирника ком 2    

24. Куглични дихтунг 

млекосабирника ком 2 
   

25. Мембрана-бела 53,3х6,5 

апарат за прање ком 1 
   

26. Мембрана-црна 20апарат за 

прање ком 1 
   

 

 

 

 

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а:   

словима:    

ПДВ:  

словима:  

  УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом :  

словима:  

 

Испоручује се сукцесивно према потреби наручиоца током године. 

 

Рок важења понуде (минимум) 90 дана од дана отварања понуде. 
Начин плаћања: без аванса,  

 вирмански на текући рачун добављача  у року од _____ дана по испоруци добара. 

 

Понуђач је дужан да за сва концентрована средства за дезинфкцију достави 

безбедоносни лист. 

 

УПУТСТВО: 
Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац стуктуре цена.  

 

 
 

 

Датум: _______________                           М.П.                               Потпис одговорног лица 
 

                                                                                                              ____________________ 
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ОБРАЗАЦ 6 

 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама  

(''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12, 14/15, 68/15),  д а ј е  с е 

 

 

 

 

И  З  Ј  А  В  А  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу испред понуђача 

___________________________________ (уписати назив понуђача), из 

_________________ ул. __________________________ бр. _________, изјављујем да 

је понуда бр.___________ за испоруку добара – МАТЕРИЈАЛИ – ПАРТИЈА бр. 

_______ која је предмет ЈНМВ бр.03/2020  сачињена и поднета независно, без 

договора са другим понуђачима или заинетресованим лицима. 

  

 

 

 

 

 
  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

М. П 
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ОБРАЗАЦ  7 

 

 

 

 

И  З  Ј  А  В  А  
О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

Понуђач ______________________________________ из 

___________________ ул. _______________________________ бр. ____ овом 

изјавом потврђује да у  потпуности прихвата све услове из конкурсне 

документације за реализацију јавне набавке мале вредности бр.  03/2020- добра – 

МАТЕРИЈАЛИ – ПАРТИЈА БР.______ 

  

Понуђач је сагласан да понуда за реализацију предмета набавке не буде 

прихваћена уколико се прегледом документације утврди да иста не испуњава неки 

од тражених услова. 

 

 

 
  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

М. П 

 

 

 

 

 

 

 
НАПОМЕНА:   

 За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава 

само понуђач. 

 За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац 

посла - овлашћени члан групе понуђача.  
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ОБРАЗАЦ  8. 

М О Д Е Л  

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

Уговорне стране : 

 

1. Пун назив установе: Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“, 14000 
Ваљево,  ул. Владике Николаја бр. 54., матични број 07096933, ПИБ 101499305, коју 

заступа директор дипл.инж. Милан Гајић, проф., у даљем тексту Наручилац.   
 

 

2. Пун назив понуђача-добављача__________________________, из _____________, ул. 

_______________бр. _____, матични број _____________, ПИБ ________________, рачун 

бр. _____________________код пословне банке ____________________, које заступа 

директор ________________, у даљем тексту Добављач 

 

 

 

Члан  1. 

(предмет уговора) 

 Добављач се обавезује да за потребе Наручиоца изврши испоруку материјала, партија бр. 
______________________________________,  за период од ступања на снагу овог Уговора до 

31.03.2021. године, а  у свему према усвојеној понуди понуђача број _____________ од 

_____________ 2020. године датој у поступку јавне набавке мале вредности. 

Понуда чини саставни део овог уговора. 
 

Члан 2. 

Добављач је дужан да Наручиоцу пре потписивању уговора достави меницу попуњену на износ 
10% од вредности понуде са меничним овлашћењем и налогом за наплату које мора садржати 

клаузуле „неопозива“, „безусловна“ и „платива на први позив“ без протеста као гаранцију за добро 

извршење посла у ЈНДМВ – 03/2020  - МАТЕРИЈАЛИ – ПАРТИЈА бр. ______________________. 
 

Члан 3. 

 (динамика реализације уговора и контрола квалитета)  

Добављач испоручује добра из члана 1. овог Уговора по ценама из усвојене понуде, која је 
саставни део овог Уговора. На основу требовања наручиоца вршиће се испорука добара 

сукцесивно, најкасније у року од три дана по извршеној наруџбини Наручиоца. 

Испоручена добра морају задовољити све прописане услове квалитета и исправности производа и 
морају бити упакована у одговарајућу амбалажу на начин како је то предвиђено Законом.  

Добављач за сваки артикал из понуде, за партије 1. и 3. доставља извештај о испитивању (да је 

средсво здравствено исправно). Добављач за сва концентрована средства за дезинфкцију за партије 
1. и 3. доставља безбедоносни  лист. 

Наручилац задржава право додатне провере квалитета и исправности производа из предмета овог 

Уговора код овлашћених институција, а о резултатима провере обавештава Добављача.  

                                                                          
                                                                         Члан 4. 

                                                               (начин  испоруке)      
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Добављач је дужан да испоруку добара врши искључиво по диспозицијама Наручиоца, сукцесивно, 

франко магацин Наручиоца истоварено на адресу Пољопривредне школе са домом ученика 

„Ваљево“ Владике Николаја бр. 54. Ваљево. 
Транспорт и истовар добара у магацин Наручиоца обезбеђује Добављач. 

 

                                                                 Члан 5. 
(квалитативни и квантитативни пријем) 

Уговорне стране су сагласне да ће се приликом пријема добара код Наручиоца извршити провера 

траженог квалитета, односно Наручилац ће преконтролисати испоруку – сравнити своју поруџбину 

са асортиманом и количином из отпремног документа. 
Ако испоручена добра квантитативно и квалитативно одговарају захтевима овог уговора 

Наручилац оверава уредан пријем испоруке својим потписом. 

У случају да Наручилац приликом контроле испоруке утврди одступање у односу на наруџбу, било 
у квалитативном или у квантитативном смислу, одмах ће саставити записник – рекламацију и исту 

доставити Добављачу. 

Записник – рекламацију Добављач је дужан да реши у року од 1(један)  дан и Наручиоцу достави 
адекватну замену. 

 

Члан 6. 

Одговорна особа Добављача за реализацију ове јавне набавке је __________________________. 
 

Члан  7. 

(начин плаћања) 
 Добављач испоручује добра из члана 1. овог Уговора по ценама из усвојене понуде бр: 

_________ од __________ 2020. године која је саставни део овог Уговора. 

Уговорени начин плаћања је без аванса,  вирмански у року од _____ дана по испоруци добара на 

текући рачун Добављача бр: _______________________ који се води код 
___________________________  банке.  

          Добављач се обавезује да на сваком рачуну унесе број под којим је Уговор заведен код  

Наручиоца (деловодни број). 

 

Члан 8. 
Након закључења уговора Наручилац може да дозволи промену цене само из објективних разлога у 

складу са чл. 115 ЗЈН, али не пре истека рока важности понуде. Промену цена може да иницира 

како Добављач,тако и Наручилац.  
Промена уговорене цене на више или ниже, за партије из претходног става дозвољава се само из 

објективних разлога у складу са чл. 115 ЗЈН.  и то у следећим случајевима и под следећим 

условима:  

а) ако за време трајања уговора, дође до промене просечне тржишне цене уговорених добара, за 
више од 5 % у односу на просечну тржишну цену на дан подношења понуде, онда Добављач има 

право да Наручиоцу за промену цена поднесе образложени писани захтев за повећање цена, а 

Наручилац, Добављачу образложено обавештење о смањењу цена уговорених добара;  
б) уз образложени писани захтев за повећање цена Добављач Наручиоцу доставља званични 

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

тржишне цене уговорених добара за које се води посебна аналитика, а за она добра  које нису 
статистички обухваћене код Завода, доставља најмање 2 (два) оверена ценовника произвођача робе 

за коју се захтева промена цене. Достављени ценовници произвођача предметних добара морају 

носити датум примене који важи у моменту подношења захтева;  
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в) цена добара се може повећати највише до нивоа просечне тржишне цене евидентиране код 

„Завода за информатику и статистику града Београда“ и односи се на неиспоручене производе;  

г)  Наручилац је дужан да у року од највише 7 дана, обавести Добављачау писаној форми о  
прихватању или одбијању његовог захтева;  

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

или уз званичне ценовнике референтних произвођача, подноси писмено обавештење Добављачу о 
смањењу цена уговорених производа, на основу испуњености услова из тачке а);  

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

Наручиоца, уређиваће се посебним анексом уговора. Уколико једна од уговорених страна не 

прихвати промену цена, овај уговор се може отказати са отказним роком од 30 дана од дана 
достављања писменог обавештења о отказу. 

 

Члан 9. 
(уговорна казна) 

 У случајевима одустанка од уговора од стране Добављача, започињања испоруке уз 

прекорачење рока извршења обавезе испоруке  Наручилац може раскинути овај уговор уз наплату 
уговорне казне у висини од 10% укупно уговорене обавезе, активирањем менице за добро 

извршење посла.  

Члан 10.  

(измене) 
 Измене овог уговора врше се само у писменој форми, путем анекса, уз претходну 

обострану сагласност.  

Члан  11. 
(раскид уговора) 

          Свака од уговорних страна има право на раскид уговора у случају неиспуњења уговорних 

обавеза друге уговорне стране.  

          Моментом пријема обавештења о раскиду овог  уговора наступа доспелост уговорних 
обавеза по питању уговорне казне, као и друге последице у складу са законом.  

 

Члан 12. 
  (надлежност у случају спора) 

 За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима. 

 У случају спора уговара се месна надлежност суда у Ваљеву. 
 

Члан 13. 

( завршна одредба ) 

 Овај уговор сачињен у 2 (два) истоветна примерка, од којих по 1 (један) примерак за сваку 
уговорну страну.                                                         

    

                                                          У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е : 
 

                   За НАРУЧИОЦА :                                                                За ДОБАВЉАЧА : 
Пољопривредну школу са домом ученика „Ваљево“                               _______________________ 

               Директор,                                                                                                   ____________ 

                                                                                                                                                 
____________________                                                                    ______________________ 

(дипл.инж.Милан Гајић,проф.)                               МП 

 
 

Сагласан са моделом уговора:  МП     ____________________ (потпис понуђача) 
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ОБРАЗАЦ    9 

 

 

ОБРАЧУН  

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

Трошкови припреме понуде који се потражују: 

Ред.бр. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ИЗНОС 

1.  дин. 

2.  дин. 

3.  дин. 

4.  дин. 

5.  дин. 

Укупан износ трошкова који се потражује:                                                  дин. 

 

 
  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 МП 

 
 

  

Н а п о м е н а: 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.124/12,14/15,68/15): 

 

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 
 

 Накнада трошкова може се тражити само у случају обуставе поступка јавне набавке 

из разлога који су на страни наручиоца када је исти дужан да понуђачу надокнади само 

трошкове: 

 

- израде узорка или модела ако је конкурсном документацијом предвиђена израда истих 

и уколико су исти израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца као и, 
- прибављања средстава финансијског обезбеђења.  

 

све под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 Напомена: Уколико понуђач попуни и овери Образац 9 - Обрачун трошкова припреме 
понуде сматраће се да исти потражује обрачунате трошкове. 
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ПРИЛОГ  1. 
 

 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

 

 

___________________________________________________________________ 

(име и презиме лица које представља понуђача) 
 

из _________________________________ ул. _______________________________ 

 

бр.л.к.______________________ ПУ _________________ овлашћује се да у име и  

 

испред понуђача: ______________________________из ______________________,  

 

ул.______________________ бр._____, може да учествује у поступку отварања 

понуда  

 

за јавну набавку мале вредности 03/2020, ПАРТИЈА бр. ____________ и предузима 

све радње прописане Законом о јавним набавкама. 

 

 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке мале 

вредности и у друге сврхе се не може користити. 

 

 

Дана, ____. ____. 2020. године 

 

                                                                                  П о н у ђ а ч 

                            м.п.     

                                                                         ___________________    
                                                                             (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

Напомена: Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда 

овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања понуда 
иначе не може активно учествовати у поступку отварању понуда иако је исту 

доставило у склопу запечаћене понуде. 
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ПРИЛОГ  2. 
 

 

 

ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

За јавну набавку добара мале вредности бр. _____ . 

 

 

 

Потврђујем да сам у име 

понуђача______________________________________ 

са седиштем у ____________________, ул. _________________________бр. 

___. 

Матични број: ___________________ПИБ: ____________________________ 

Контакт особа:  _____________________________ 

Контакт телефон:  ______________ факс: __________ 

 

преузео конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности 

бр.________________тј. За  набавку-испоруку добара,______________________ ПАРТИЈА БР. 

__________________________________________. 

 

 

ДАТУМ:    ___________________________ 

Овлашћено лице  ___________________________ 

ПОТПИС:    ___________________________   М.П. 

 
 

 

 

 

 

Напомена: Образац потврде понуђач преузима приликом преузимања конкурсне документације 

и попуњену и оверену доставља наручиоцу у најкраћем могућем року. Приликом 

предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о преузимању конкурсне 

документације. 
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ПРИЛОГ  3. 
 

На основу члана 102. Закона о јавним набавкама  

(''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12, 14/15, 68/15),  д а ј е  с е 

 

 

П О Т В Р Д А  
О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ 

 

За јавну набавку добара мале вредности 03/2020, партија бр. _____ . 

 

 

 

Овом потврдом Наручилац Пољопривредна школа са домом ученика 

«Ваљево» из Ваљева  ул. Владике Николаја  бр.54.,  потврђује да је од стране 

_________________________ (име и презиме ов.лица понуђача), као овлашћеног 

представника Понуђача _________________________________ из 

__________________ ул. ___________________________________ бр. ____,                   

предата Понуда бр.______ од ___.___.2020.године за јавну набавку мале 

вредности бр. 03/2020 – ПАРТИЈА бр. __________ 

 

 Понуда је код наручиоца евидентирана и заведена под бр.________ од 

___.___.2020.године. 

 

 
 

Датум пријема понуде: ____.____.2020.године 

Време пријема понуде: _______ часова 

Овлашћено лице наручиоца:  

Потпис:                                             М.П. 

 

НАПОМЕНА: 

Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду доставе 

непосредно – директно на наведену адресу наручиоца у позиву за достављање понуде. 

Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе поштом 

или преко курирских служби. 
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ОБРАЗАЦ  10  
 

ИЗЈАВА 

о броју закључених и реализованих уговора за јавну набавку добара  мале вредности бр.  03/2020 - 

Набавка МАТЕРИЈАЛА  по партијама - ПАРТИЈА бр. _______, 

______________________________ 

У својству Понуђача под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

изјављујемо да смо у периоду 2017., 2018. и 2019. година, закључили и реализовали 

_____________________ (уписати број) купопродајних уговора о испоруци предметних 

добара.  

 

 

Назив Наручиоца бр. 

уговора                          

датум 

уговарања 

вредност уговора                             

(у дин.са ПДВ-ом) 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      
 

 

  НАПОМЕНА: По потреби образац се може копирати.  

 

 

Место и датум:________________  М.П.                __________________________ 

                                                                                            Потпис овлашћеног лица  
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