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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у 

даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке, 01-број: 417/1 од 28. фебруара 2020. године, и Решења о 

образовању Комисије за јавну набавку, 01-број: 417/2 од 04. марта 2020. године,  припремљена је 

 

 

     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку добара – потрошног материјала за тоалете 

(тоалет папир и папирни убруси) 

Поступак јавне набавке мале вредности  

 

Број 8/2020 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље 

 

 

Назив поглавља 

 

Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 

 

3 

II Врста, техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет, количина и опис добара 

 

4 

 

III 

 

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

ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

6 

IV Упутство како се доказује испуњеност услова 7 

V Критеријуми за доделу уговора 10 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 10 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 21 

VIII Модел уговора 28 

 

Конкурсна документација садржи 30 страна. 

 

Напомена: Приликом припреме понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно 

проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се 

благовремено обратите наручиоцуЗаитересована  лица дужна су да прате Портал јавних набавки и 

интернет страницу наручиоца, како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и 

појашњењима конкурсне документације, с обзиром да је наручилац, у складу са чланом 63. став 1.Закона о 

јавним набавкама, дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници.У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона, наручилац ће додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници. 
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I 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу 
Универзитет у Београду, Правни факултет, Београд, Булевар краља Александра 67, 

www.ius.bg.ac.rs, ПИБ: 101729152, Матични број: 7032579. 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности. 
 
3. Подаци предмету јавне набавке 
Предмет јавне набавке, број 8/2020 је набавка добара – потрошног материјала за тоалете. 

Назив и ознака из Општег речника набавке: тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете - 

33760000. 
 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
4. Право на учешће 
Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава  услове за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама. 

 

5. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
6. Начин припремања понуде 

Понуда се припрема у складу са позивом за учешће у поступку јавне набавке мале вредности и конкурсном 

документацијом. 
 
7. Начин и место подношења понуде 
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији на адресу: 
Универзитет у Београду-Правни факултет, 11000 Београд, Булевар краља Александра 67, I спрат, 

архива. Коверат на предњој страни мора имати текст "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - 

ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ТОАЛЕТЕ, БРОЈ 8/2020 - НЕ ОТВАРАТИ", а на полеђини назив и 
адресу понуђача, као и име и презиме особе за контакт. 

 

Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да иста буде примљена од стране 

Наручиоца до назначеног датума и часа. 

 

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. 

 

Понуда ће се сматрати благовременом, ако је примљена и оверена заводним печатом Наручиоца у 

року за подношење понуда, закључно са даном 27 .  јулом 2020. године, до 12,00 часова. 
 
Неблаговременом  ће  се  сматрати  понуда  која  је  поднета  по  истеку  рока  за  подношење понуда.  
Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, вратити понуђачу неотворену неблаговремено 
поднету понуду. 
 

8. Отварање понуде 
Јавно отварање благовремено достављених понуда, одржаће се дана 27. јула 2020. године, са 
почетком у 12,30 часова на Правном факултету Универзитета у Београду, Београд, Булевар краља 
Александра 67, спрат I, Сала за седнице. 

http://www.ius.bg.ac.rs/
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Представници понуђача који ће бити присутни, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, комисији 

Наручиоца поднесу уредно пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. 
 
9. Оквирни рок за доношење одлуке 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. 

 

10. Контакт 
Особа за контакт: Биљана Живановић Ступар, имејл:  bilja@ius.bg.ac.rs. 

 

 

II 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

1. Начин, рок и место испоруке добара. 

Понуђач је дужан да испоруку добара врши сукцесивно, а количину и динамику одређује 

Наручилац. 

Понуђач је дужан да се одмах одазове на позив овлашћеног лица Наручиоца. Наручилац се 

обавезује да благовремено упути позив у писаној форми, укључујући и имејл, и то у року од једног дана 

(у зависности од количине добара које треба да испоручи). 

 Понуђач се обавезује да испоруку добара пружа свим радним данима током недеље. Предметна 

добра ће се испоручивати у згради Правног факултета, Београд, Булевар краља Александра број 67. 

 

Изабрани понуђач  је у обавези да постави о свом трошку апарате (дозере) за папире и течни сапун 

(око 90 комада), који ће се користити док траје уговорна обавеза. 

 

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина из спецификације. 

 

У случају да Наручилац тражи испоруку добара која нису наведена у спецификацији обрасца 

понуде, та добра ће се плаћати према понуђеним ценама које нису веће од тржишно упоредиве цене за 

сродна добра из спецификације обрасца понуде, уз претходно добијање сагласности овлашћеног лица 

наручиоца. 

            

2. Квалитет 
Добра  која  су  предмет  јавне  набавке  морају  у  погледу  квалитета  задовољавати  важеће 

стандарде и испуњавaти услове утврђене одговарајућим законима. 

 

3. Рекламација 
Наручилац  и  Понуђач  ће  записнички  констатовати  сваку  појединачну  испоруку  добара. 

Понуђач  је  дужан  да,  у  случају  записнички  утврђених  недостатака  у  квалитету  и  квантитету 

споручених добара, одмах отклони уочене недостатке, односно испоручено добро замени новим. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bilja@ius.bg.ac.rs


 

Страна 5 од 30 

   

Универзитет у Београду - Правни факултет 
Јавна набавка број 8/2020, потрошни материјал за тоалете 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА- ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТОАЛЕТЕ 

 

1. УБРУС ЗА РУКЕ, убрус у ролни за диспензер, бели 100% целулоза, грамажа ≥ 30,5 гр/м2, намењен 

аутоматским дозаторима убруса у ролни, дужина ролне  ≥ 250 м, ширина ролне ≥ 20 цм.  

 

Производ мора имати на оригинал произвођачкој декларацији јасно назначен ECOLABEL 

сертификат или PEFCTM (PEFC/06-37-03) сертификат или FSCTM (FSC-C017326) сертификат 

или слично. 

 

Количина потребна на годишњем нивоу износи ≈ 500 убруса.  

 

Доставити узорак. 

 

2. СЛОЖИВИ ТОАЛЕТ ПАПИР за диспензер, 2сл, беле боје, израђен од 100 % целулозе, грамажа по 

м2 ≥ 2x18 гр. Број листића у клипу ≥ 220. Димензија листића ≥ 10x20 цм. 

 

Израђен по BATP (Biologically Active Tissue Paper) технологији или слично чија се ознака јасно 

налази на оригинал паковању.  

 

Производ мора поседовати јасно назначен ECOLABEL сертификат или PEFCTM (PEFC/06-37-

03) сертификат или FSCTM (FSC-C017326) сертификат или слично. 

 

Количина потребна на годишњем нивоу износи ≈ 6500 клипова сложивог тоалет папира. 

 

Доставити узорак. 

 

 

3. ТЕЧНИ САПУН ЗА РУКЕ, антибактеријски, са глицерином, у кантици од 5Л, са декларацијом.  

 

Количина потребна на годишњем нивоу износи ≈ 200 кантица течног сапуна.  

 

Доставити узорак. 

 

 

Напомена: Добављач је у обавези да постави о свом трошку апарате /дозере/ за убрус, тоалет папир и 

течни сапун, који ће се користити док траје уговорна обавеза. Апарата има око 90 комада.  

 

 

 

Сва роба мора бити испоручена у оригиналној фабричкој амбалажи са припадајућом декларацијом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Страна 6 од 30 

   

Универзитет у Београду - Правни факултет 
Јавна набавка број 8/2020, потрошни материјал за тоалете 

 

 

III 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 

Понуђач мора да испуни следеће услове да би учествовао у поступку јавне набавке: 

 

1. Обавезни услови дефинисани чланом 75. Закона, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 

ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

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

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

(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) 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) (чл. 75. ст. 1. 

тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

 

2. Додатни услови дефинисани чланом 76. Закона, и то: 

     

1) Финансијски капацитет: 

- Да понуђач није био у блокади  дужој од 7 дана за последњих 6 месеци; 

  

2) Пословни капацитет: 

-Да је понуђач у периоду од три године (2017, 2018. и 2019. г.) извршио испоруку предметних добара 

укупне вредности од најмање 2.400.000,00 динара, без ПДВ-а, и то за сваку годину у вредности од најмање 

800.000,00 динара, без ПДВ-а. 

  

3) Технички капацитет: 

        -Да понуђач поседује  једно доставно возило (својина, лизинг или закуп) 

  

4) Кадровски капацитет: 

- Да понуђач има најмање пет лица у радном односу која раде на пословима који су у 

непосредној вези са предметном набавком. 

 

 

IV 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 

77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем потписане и оверене Изјаве која је саставни део 

конкурсне документације, 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 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном документацијом.  
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да 

испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. У том случају понуђач је дужан да за 

подизвођача достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 

печатом.  

 

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

услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају Изјава 

мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Саставни део заједничке понуде групе понуђача је потписан и оверен споразум понуђача којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 

 

Напомена: 

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења 

одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну 

набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа. 

 

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона, Наручилац може пре доношења одлуке о додели 

уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 

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

оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

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

и да наведе који су то докази. 

 

После отварања понуда, Наручилац може 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. 

 

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. 

 

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.  

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не 

достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

 

Уколико Наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за 

учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), 

понуђач ће бити дужан да достави: 
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ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 

1) Закона); 

 

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

надлежног привредног суда; Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из одговарајућег регистра. 

 

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

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. 

тач. 2) Закона); 

 

Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју 

се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: 

Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 

надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити 

И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 

одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 

осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 

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

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

примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала 

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

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

 

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

управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

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

месту рођења или према месту пребивалишта). 

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

 

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

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

 

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  

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

 

Доказ: Потписана и оверена Изјава понуђача 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, која је саставни део конкурсне документације 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ  

 

1) Финансијски капацитет: 

    - Да понуђач није био у блокади дужој од 7 дана за последњих 6 месеци; 

 

Доказ: Потврда Народне банке Србије да понуђач није био у блокади дужој од 7 дана за последњих 

6 месеци; 

 

2) Пословни капацитет: 

 -Да је понуђач у периоду од три године (2017, 2018. и 2019. г.) извршио испоруку предметних 

добара укупне вредности од најмање 2.400.000,00 динара, без ПДВ-а, и то за сваку годину у вредности од 

најмање 800.000,00 динара, без ПДВ-а. 

 

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке – БОН-ЈН, који издаје Агенција за привредне регистре, 

за 2017, 2018. и 2019 .г . 

 

3) Технички капацитет: 

-Да понуђач поседује једно доставно возило (својина, лизинг или закуп) 

 

Доказ: фотокопија саобраћајне дозволе регистрованог возила, а уколико возило није у својини 

понуђача, фотокопију уговора о закупу или уговора о лизингу или уговора о поседовању возила по другом 

правном основу. 

 

4) Кадровски капацитет: 

- Да понуђач има најмање пет лица у радном односу која раде на пословима који су у непосредној 

вези са предметном набавком. 

 

Доказ: Фотокопије М образаца за најмање пет запослених лица.  
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

1. Критеријум за доделу уговора 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "Најнижа понуђена цена". 

Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 

 

Уколико се током рангирања понуда установи да две или више понуда имају исту најнижу понуђену укупну 

цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају 

истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи 

рок плаћања. Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. 

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати 

извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену 

цену, исти рок испоруке и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у 

присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте 

величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију, одакле ће извући само један папир. Понуђачу 

чији назив буде на извученом папиру, биће додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, 

наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. Уколико се позвани понуђачи не одазову позиву 

Наручиоца и не присуствују жребу, Комисија ће поступак жреба спровети без присуства понуђача. 

 

 

 

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2); -Достављање овог обрасца није обавезно 

 

3)  Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 

 

4) Oбразац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75.и чл.76. 

ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом ЗЈН (Образац 4); 

 

5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, 

наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5). 
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(Образац 1) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку потрошног материјала за тоалете, 

ЈН број 8/2020  

 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

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 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

А) САМОСТАЛНО 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

атични број:  

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

 

Напомена:  

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

уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 

копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

  

 

1) 

 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

Напомена:  

 

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

понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је 

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

је учесник у заједничкој понуди. 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТОАЛЕТЕ, БРОЈ 8/2020 

 

 

 

Ред. 

број 

Назив артикла Једиица 

мере 

Количи

на 

Јединична 

цена  без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена  са 

ПДВ-ом 

 

Износ 

без ПДВ-а 

1. 

УБРУС ЗA РУКE 

Убрус у ролни за диспензер, бели, 

100% целулоза, грамажа  ≥  30,5гр/м2, 

намењен аутоматским дозаторима 

убруса у ролни, дужина ролне  ≥ 

250м, ширина ролне  ≥  20цм.   

 

Производ мора имати на оригинал 

произвођачкој декларацији јасно 

назначен ECОLABEL сертификат 

или PEFCTM (PEFC/06-37-03) 

сертификат или FSCTM (FSC-

C017326) сертификат или слично 

 

ДОСТАВИТИ УЗОРАК 

 

Ролна 500  

 

 

2. 

СЛОЖИВИ ТОАЛЕТ ПАПИР ЗА 

ДИСПЕНЗЕР 

 2сл, беле боје, израђен од 100% 

целулозе, грамажа по м2 ≥  2x18гр. 

Број листића у клипу ≥  220, 

Димензије листића ≥ 10x20 цм.  

 

Израђен по BATP технологији 

(Biologically Active Tissue Paper) или 

слично, чија се ознака јасно налази 

на оригинал паковању  

 

Производ мора посeдовати јасно 

назначен ECOLABEL сертификат 

или PEFCTM (PEFC/06-37-03) 

сертификат или FSCTM (FSC-

C017326) сертификат или слично 

  

ДОСТАВИТИ УЗОРАК 

 

Клип 6500  

 

 

3. 

ТЕЧНИ САПУН ЗА РУКЕ,  

антибактеријски, са глицерином у 

кантици од 5Л, са декларацијом,  

 

ДОСТАВИТИ УЗОРАК 

Ком. 200  
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 Укупна цена без ПДВ-а  

 ПДВ  

 Укупна цена са ПДВ-ом  

 

                     

                                                                         

                      

1 . Рок плаћања (не краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана): _____дана, по пријему фактуре, оверене од 

стране овлашћеног лица Наручиоца. 

 

2. Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда): _____дана од дана отварања понуда. 

 

 

 

 

Датум  ______________________       Понуђач  

            

Место _______________________       _________________________________ 

 

 

                                                                                                   

 

Напомена: Добављач је у обавези да постави о свом трошку апарате (дозере) за убрус, тоалет папир 

и течни сапун (око  90 комада ), који ће се користити док траје уговорна обавеза. 

 

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина из спецификације. 

 

У случају да Наручилац тражи испоруку добара која нису наведена у спецификацији обрасца понуде, та 

добра ће се плаћати према понуђеним ценама које нису веће од тржишно упоредивих цена  за сродна добра 

из спецификације обрасца понуде, уз претходно добијање сагласности овлашћеног лица наручиоца. 

            

Сва роба мора бити испоручена у фабричкој оригиналној амбалажи са припадајућом декларацијом. 
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(Образац 2) 

 

 

И З Ј А В А 

О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

 

Понуђач  (навести назив понуђача), у складу са чланом 88. став 
 

1. Закона, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 
 
 
 
 

Ред. 
Бр. 

Врста трошкова Износ трошка у динарима 

   

   

   

   

   

   

 УКУПНО без ПДВ-а  

 УКУПНО са ПДВ-ом  

 
 
 
 

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 

 

 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

 - потпис - 
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(Образац 3) 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________________________,  

                                                            (навести назив и адресу понуђача) 

даје:  

 

 

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

   

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку 

јавне набавке потрошног материјала за тоалете, број 8/2020, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

   

 

 

 

 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 
 

- потпис - 

   

 

 

 

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

сваког понуђача из групе понуђача. 

  

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће 

одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту 

конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 

набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу ЗЈН 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) ЗЈН. 
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(Образац 4) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 

 

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-потрошног материјала за тоалете, број 8/2020, испуњава све услове из чл. 

75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 

ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

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

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

(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

 

3) 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) (чл. 75. ст. 1. 

тач. 4) ЗЈН); 

 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

 

5) Понуђач испуњава додатне услове: 

 

1) Финансијски капацитет: 

- Да понуђач није био у блокади  дужој од 7 дана за последњих 6 месеци; 

  

 

2) Пословни капацитет: 

-Да је понуђач у периоду од три године (2017, 2018. и 2019. г.) извршио испоруку предметних 

добара укупне вредности од најмање 2.400.000,00 динара, без ПДВ-а, и то за сваку годину у 

вредности од најмање 800.000,00 динара, без ПДВ-а; 

 

 

3) Технички капацитет: 

 -Да понуђач поседује једно доставно возило (својина, лизинг или закуп); 
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4) Кадровски капацитет: 

- Да понуђач има најмање пет лица у радном односу која раде на пословима који су у 

непосредној вези са предметном набавком. 

 
 

 

 

 

Место: __________________                                                                     Понуђач: 

 

Датум: __________________                                                               _____________________                                                       

 

 

 

 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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(Образац 5) 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

 

 

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-потрошног материјала за тоалете, број 8/2020, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 

75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

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

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

(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

 

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

Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. 

тач. 4) ЗЈН); 

 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

Место: ____________________                                                          Подизвођач: 

 

Датум: ____________________                                                            ___________________________                                                         

 

 

 

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

овлашћеног лица подизвођача. 
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                                                                               VII 

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. Језик на којем понуда мора да буде састављена 
Понуда мора бити састављена на српском језику. 

 

2. Начин на који понуда мора да буде припремљена 
Понуда мора бити дата на обрасцима конкурсне документације. 

Понуда мора да садржи потписан:  

• Образац понуде (Образац 1);  

• Образац трошкова припреме понуде (Образац 2); 

• Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 

• Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. 

ЗЈН (Образац 4); 

• Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. 

(Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

• Модел уговора; 
 

Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној коверти или кутији, тако да се не могу накнадно 

убацивати или уклањати појединачни листови и затворену на начин да се приликом отварања понуда 

може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

 

3. Важење понуде 
Понуда мора важити најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда. 

 

4. Подношење понуде 
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. 

 

5. Понуда са подизвођачем 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење 

набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50%. 

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова, у складу са Упутством како 

се доказује испуњеност услова. 

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

испуњености тражених услова. 
 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење 

набавке поверити подизвођачу а уколико уговор о јавној набавци буде закључен са понуђачем који 

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

 
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава, пренети 
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвиђача.  
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  Пре  доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу, Наручилац ће  
омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори, уколико 
потраживање није доспело. 
 

Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за 

извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача. 

 

6. Заједничка понуда 
Понуду може поднети група понуђача. 

 

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

обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

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

заступати групу понуђача пред Наручиоцем, и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у  
конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, 
 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној 

документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и  кривичном 

одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 

81. Закона. 

 

7. Цена 
Цена мора бити исказана у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

У случају да Наручилац тражи испоруку добара која нису наведена у спецификацији обрасца понуде, та 

добра ће се плаћати према важећем ценовнику на дан извршења услуге. 

Jeдинична цена се може променити анексом уговора након истека рока од шест месеци, од дана 

закључења  уговора, у случају промена цена на тржишту, а на образложен захтев уговорне стране која 

предлаже промену цена. 

 

8. Услови плаћања 
Плаћање ће се извршити након извршене сваке појединачне испоруке добара, што се потврђује 
потписивањем примопредајног записника од стране овлашћених лица Наручиоца и Понуђача, у року који 
не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана, по пријему фактуре, оверене од стране овлашћеног 
лица Наручиоца. 

 

9. Начин, рок и место извршења испоруке добра 
Понуђач је дужан да предметна добра испоручује сукцесивно, а количину и динамику одређује 
Наручилац. 

Понуђач је дужан да се одмах одазове на позив овлашћеног лица Наручиоца и да предметна добра 

испоручи у року од једног дана од дана упућеног позива, у зависности од количине робе коју треба да 

испоручи. 

Наручилац је дужан да позив упути у писаној форми, укључујући и е-mail. 



 

Страна 23 од 30 

   

Универзитет у Београду - Правни факултет 
Јавна набавка број 8/2020, потрошни материјал за тоалете 

 

 

Понуђач се обавезује да предметна добра испоручује свим радним данима у току недеље. 

Испорука предметних добара ће се вршити у згради Правног факултета, Београд, Булевар краља 

Александра 67. 

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина датих у обрасцу спецификације понуде. 

У случају да Наручилац тражи испоруку добара која нису наведена у спецификацији обрасца понуде, та 

добра ће се плаћати према понуђеним ценама које нису веће од тржишно упоредивих цена за сродна добра 

из спецификације обрасца понуде, уз претходно добијање сагласности овлашћеног лица наручиоца. 

 

10. Квалитет 
Добра која су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и 
испуњавти услове утврђене одговарајућим Законима. 

 

11. Рекламација 
Наручилац и Понуђач ће записнички констатовати сваку појединачну испоруку добара. Понуђач је дужан 
да, у случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, одмах 
отклони уочене недостатке, односно испоручено добро замени новим. 

 

12. Критеријум за доделу уговора 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 

 
13. Две или више понуда са истом понуђеном ценом 

Уколико се током рангирања понуда установи да две или више понуда имају исту понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и исти рок плаћања, као најповољнија биће изабрана 

понуда понуђача који буде извучен путем жреба. 

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати 

извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену 

цену и исти рок плаћања. Овлашћени представници понуђача су дужни да пре жреба доставе овлашћења за 

учешће. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству овлашћених представника 

понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, 

те ће све те папире ставити у провидну кутију, одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде 

на извученом папиру ће бити додељен уговор. Комисија за јавну набавку ће о извлачењу путем жреба 

сачинити записник. Записник о извлачењу путем жреба ће потписати сви чланови Комисије и присутни 

овлашћени представници понуђача, који ће преузети примерак Записника. Понуђачима који не присуствују 

овом поступку, Наручилац ће доставити Записник о извлачењу путем жреба. Уколико се позвани понуђачи 

не одазову позиву Наручиоца и не присуствују жребу, Комисија ће поступак жреба спровети без присуства 

понуђача. 

 

14. Понуда по партијама 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 
15. Понуда са варијантама 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

16. Резервисана набавка 
Ова набавка није резервисана јавана набавка. 
 
17. Разлози због којих понуда може бити одбијена 

Биће разматране само благовремено достављене и прихватљиве понуде. 
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Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде у смислу члана 107. Закона. 
 
18. Начин измене, допуне и опозива понуде 

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

који се и подноси понуда - непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији са назначеним 

називом понуђача, адресом и бројем телефона, као и именом и презименом лица за контакт. 
Уколико је понуду поднела група понуђача, на коверти/кутији је потребно навести називе и адресе свих 
учесника у заједничкој понуди (чланова групе). 

Измене, допуне и опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца, са назнаком о каквој се измени 

ради. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. 

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

 

19. Измена или допуна конкурсне документације 
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. 

 

20. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

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

набавки и на својој интернет страници. 

 
Питања треба упутити путем поште на адресу: Универзитет у Београду - Правни факултет, Београд, 

Булевар краља Александра 67 или електронском поштом на адресу: bilja@ius.bg.ac.rs. 

 

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 

 

21. Заштита поверљивости података 
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, 

укључујући и њихове подизвођаче. 
Лице које је примило податке одређене као поверљиве, дужно је да их чува и штити, без обзира на степен 
те поверљивости. 

 

22. Упозорење 
Понуђач и Наручилац не могу вршити радње које би могле утицати на избор одређене понуде. 

Од избора понуде до почетка важења уговора, Понуђач и Наручилац не могу вршити радње које би имале 

за исход да уговор не почне да важи или да не буде испуњен. 

23. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно 

његовог подизвођача 
После отварања понуда, наручилац може 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. 
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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. 

 

24. Поверљивост понуде 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у горњем десном 

углу садрже ознаку ПОВЕРЉИВО у складу са чланом 14. Закона. 

 
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 

посебним прописом утврђени као поврљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 

 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде 

који су од значаја за примену елемента критеријума и рангирање понуде. 
 

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о 

поднетим понудама до отварања понуда. 

 

25. Захтев за заштиту права понуђача 

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

Захтев за заштиту права може се доставити непосредно, електронском поштом на e-mail: bilja@ius.bg.ac.rs 

или факсом на број 011/3221-299 (радно време од 7,15 до 15,45 часова), или препорученом пошиљком са 

повратницом.  

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

наручиоца, осим ако 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 три дана пре 

истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева, у 

складу са чланом 63. став 2. овог закона, указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио. 

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

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

до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је пет 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 захтева из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о 

јавним набавкама. 
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Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 

прописаном чланом 156. Закона о јавним набавкама. 

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

 

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

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

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

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

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

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

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

заштиту права; 

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

заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

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

таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

средстава); 

 

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

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

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

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

 

26. Рок за закључење уговора 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од 

дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор, Нручилац може да закључи уговор са 

првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 

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. 

 

27. Измена уговора о јавној набавци  

Наручилац задржава право да након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка набавке, 

повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне 

вредности закљученог уговора, у свему у складу са одредбом члана 115. став 1. Зако
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        VIII 

МОДЕЛ УГОВОРА 

              О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ТОАЛЕТЕ  
 

1. Универзитет у Београду - Правни факултет, са седиштем у Београду, улица Булевар краља Александра 

67, ПИБ: 101729152, Матични број: 7032579, кога заступа декан, проф. др Зоран Мирковић (у даљем тексту: 

Наручилац)  

и  

 

2................................................................................................., 

са седиштем у ............................................, улица ......................................................., ПИБ:.......................... 

Матични број: ........................................ 

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

Телефон:................................................ Телефакс: ........................................................ 

кога заступа.....................................................................................................................................  

(у даљем тексту: Испоручилац), 

 

Напомена: (Попуњава: понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем и члан 

групе којиће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор.) 

 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 
- Да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности чији је предмет набавка добара-

потрошни материјал за тоалете, број 8/2020, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

РС", бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка, 01-број: 417/1 од 28.  фебруара 2020. 

године; 
- Да је Испоручилац доставио понуду (заједничку/са подизвођачем) број: _________________ (биће 

преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације, налази 

се у прилогу уговора и саставни је део уговора; 

- Да је Наручилац Одлуком о додели уговора, број: _________________ (попуњава Наручилац), доделио 

уговор за јавну набавку добара - потрошни материјал за тоалете; 

- Да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама. 
 

 

Члан 1. 

Предмет уговора је набавка и сукцесивна испорука добара - потрошног материјала за тоалете у  2020. 

години, према понуди Испоручиоца, број: ______________ од ________________ године и Одлуци 

Наручиоца, број: _______________ од ________________ године. 
  

Испоручилац је дужан да у уговореном периоду сукцесивно испоручује добра  – потрошни материјал за 

тоалете, а у свему према спецификацији означеној у понуди Испоручиоца, која чини саставни део овог 

уговора. 
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Члан 2. 

С обзиром да предмет уговора представљају планиране потребе Наручиоца за 2020. годину,  уговарачи 

су сагласни да се предмет уговора, у случају измењених потреба Наручиоца, може мењати у оквиру 

исте врсте робе и то уз обострану сагласност уговарача. 

                                                

 Члан 3. 

Укупна цена предмета из члана 1. овог уговора износи___________________________ динара (словима:  

_________________________________).   

У цену из предходног става није урачунат порез на промет. 
 
 

 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да уговорену цену из члана 3. овог уговора исплаћује Испоручиоцу сукцесивно у 

року од ______ дана по извршеној испоруци и квантитативном и квалитативном пријему робе, а на основу 

испостављене фактуре. 

 

Члан 5. 
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац понудио приликом конкурисања за додељивање 

овог уговора. 

 

Ако на тржишту дође до значајних снижења цена добара која су предмет овог уговора, Испоручилац је 

сагласан да прихвати понуду Наручиоца за промену цена, у складу са тржишним ценама, о чему ће 

споразумно склопити анекс овог уговора. 

 

Члан 6. 

Ако од дана потписивања уговора до дана испоруке робе дође до раста цена на мало за више од 10%, 

Испоручилац има право на повећање цена за новоиспоручену робу у исносу раста цена на мало рачунато 

од дана закључења уговора. 

 

Члан 7. 

Испоручилац се обавезује да робу из члана 1. овог уговора испоручи Наручиоцу у року од 1 (једног) 

дана од дана достављања поруџбенице. 
 

Испорука и пријем робе вршиће се по поруџбеници Наручиоца, и то: у Београду, ул. Булевар краља 

Александра бр. 67. 
 

Члан 8. 

Квалитативни и квантитативни пријем робе врши се при преузимању робе. За све уочене недостатке 

Наручилац ће рекламацију са записником о пријему доставити Испоручиоцу, одмах по утврђивању 

недостатака, ако су видљиви, а ако нису видљиви, онда у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема сваког 

испорученог оброка робе. 

 

Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 2 дана по пријему рекламације, отклони недостатке 

или рекламирану робу замени исправном. 
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Члан 9. 

Ако Испоручилац не испуни своје обавезе или у уговореном року не испоручи робу из члана 1. овог 

уговора, обавезан је да за дане кашњења плати уговорну казну Наручиоцу у износу од 5% уговорене цене 

за оброк робе са чијом испоруком касни. 

 

Ако Испоручилац буде испоручио робу незадовољавајућег квалитета или робу која не одговара за 

употребу Наручиоца у два оброка, било да су узастопна или не, током трајања овог уговора, Наручилац 

има право да му откаже даљу набавку робе и да исту почне да набавља од другог Испоручиоца, који 

је учествовао у јавном надметању за набавку потрошног материјала за тоалете. 

 

Члан 10. 

Ако Наручилац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Испоручиоца претрпи штету, може 

захтевати поред уговорне казне и накнаду штете. 

 

Ако Испоручилац услед неуредног испуњења уговорних обавеза Наручиоца, предвиђених у члану 4. овог 

уговора претрпи штету, може захтевати накнаду штете од стране Наручиоца. 

 

Члан 11. 
На све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, 

као и других прописа који регулишу ову материју. 

 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно, а ако 

спор не реше споразумно, уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 
 
                                                                                

Члан 13. 

Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану сагласност 

уговорних страна, а биће регулисане посебним анексом. 

 

                                                                                Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци, без 

спровођења поступка јавне набавке, услед оправдане потребе да повећа 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. Закона 

о јавним набавкама("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 

Члан 15. 

Овај уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране. 

 

Уговор се закључује за период од годину дана од дана закључења. 

 

Утрошком средстава Наручиоца у износу из члана 3. овог уговора, пре истека рока из става 2. овог члана, 

овај уговор престаје да важи, о чему Наручилац обавештава Испоручиоца. 

 

Уговорне стране су сагласне да ће обавезе, односно набавка и сукцесивна испорука добара које су предмет 

овог уговора, а које доспевају у наредној буџетској години, бити реализоване највише до износа средстава 

која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
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Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава 

или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 

 

О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу страну. 

 

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења. 
 
 

Члан 16. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 4 (четири), а Испоручилац 

2 (два) примерка. 

 

 
 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ 

 
     НАРУЧИЛАЦ 

                               , директор           Проф. др Зоран Мирковић, декан 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




