
Page 1 of 46 

 

 

Page | 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ  МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ ДОБАРА,  

ИЗРАДА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА 

КАНЦЕЛАРИЈСКОГ И 

БИБЛИОТЕЧКОГ НАМЕШТАЈА У 

ЗГРАДИ ФИЛОЗОФСКОГ 

ФАКУЛТЕТА, 

ЈНМВ бр. 

51/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У Новом Саду, 4.7.2013. године 
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На основу члана 55, 57, 60. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/2012),  а у вези са чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

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

гласник РС“, бр. 29/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности  

број 02-465/2 од 4.7.2013.године и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка 

јавне набавке мале вредности број 0 2 - 4 6 5 / 3  од  4.7.2013. године, Комисија за спровођење 

поступка јавне набавке мале вредности припремила је 

 
КОНКУРСНУ  

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
за јавну набавку мале вредности добара, израда, 

испорука и монтажа канцеларијског библиотечког 

намештаја у згради Филозофског факултета, редни 

број набавке 51/2013 

 

Конкурсна документација садржи: 

 
1.   Позив за подношење понуде; 

2.   Опште податке о набавци; 

3.   Податке о предмету јавне набавке; 

4.   Техниĉке карактеристике (спецификације); 

5.   Упутство понуђачима  како да сачине понуду; 

6.   Образац понуде; 

7.   Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и 

Упутство како се доказује испуњеност тих услова; 

8.   Образац изјаве по члану 77. став 4.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/2012) о испуњености услова утврђених конкурсном документацијом; 

9.   Образац изјаве о независној понуди према члану 26. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012); 

10. Образац изјаве понуђача сходно члану 92. става 6. Закона о јавним набавкама; 

11. Модел уговора. 
 
 
 
 
 
 
 

КОМИСИЈА: 

 
1. Проф. др Оливера Кнежевић Флорић, председник 

2. Мирослав Радека, члан 

3. Вања Фекић, члан 
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1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ   

ПОНУДЕ 

 
На  основу  члана  6.  Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне  документације  

у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова и Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке мале вредности 02-465/2 од 4.7.2013.године 

 
Наручилац: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ 

САДУ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У 

НОВОМ САДУ, др Зорана Ђинђића 2, 

 
позива понуђаче да поднесу своју писану понуду у складу са конкурсном документацијом за 

јавну набавку мале вредности добара, израда, испорука и монтажа канцеларијског и 

библиотечког намештаја у згради Филозофског факултета, редни број набавке 51/2013 

Понуде се припремају и достављају у складу са позивом и конкурсном 

документацијом. На ову јавну набавку ће се примењивати: 

   Закон о јавним набавкама, 

   Закон о општем управном поступку, 

   Закон о облигационим односима, 

   Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и 

начину доказивања испуњености услова, 

   друга подзаконска акта донета на основу Закона о јавним набавкама. 

 
У поступку јавне набавке мале вредности понуђачи могу да поднесу само једну 

понуду. 

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

начин који је одређен за подношење понуде. 

 
 Начин  и место подношења 

понуде: 

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на 

адресу Наручиоца: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Нови 

Сад, др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не 

отварати - понуда за ЈНМВ добара ,  израда ,  испорука  и  монтажа  

канцеларијског  и библиот ечког  намешт аја  у  згради  Филозофског 

факулт ет а,  редн и број  набавке  51/2013 «, поштом или лично преко писарнице. На 

полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача као и име 

особе за контакт. 

 
Последњи дан рока, односно датум и сат за пријем понуда је 17.7.2013. године до 9:00 

часова. 
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Благовремена  понуда  је  понуда  која  је  примљена  од  стране  понуђача до  рока  наведеног  у 

претходном ставу. Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење 

понуда сматраће се неблаговременим. Све неблаговремене примљене понуде Комисија за јавне 

набавке мале вредности вратиће неотворене понуђачима са назнаком да су поднете 

неблаговремено, по протеку рока за пријем понуда. Важност понуде обавезно се наводи у 

понуди и не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

 
Јавно отварање понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца дана  17.7.2013. 

године у 9.30 часова. 

 
Отварање понуда обавиће се јавно. Јавном отварању могу присуствовати овлашћени 

представници понуђача који морају имати писано овлашћење (пуномоћ), која се предаје 

Комисији пре отварања понуда. 

 
Наручилац ће донети одлуку о избору најповољније понуде, ако је прибавио најмање једну 

исправну и одговарајућу понуду. 
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда. Одлуку о 

додели уговора Наручилац ће доставити свим понуђачима, у року од 3 дана од дана доношења 

Одлуке. 

 

 

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О 

НАБАВЦИ 

 
Наручилац, УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ  Нови 

Сад, др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад спроводи јавну набавку мале вредности добара,  

израда, испорука и монтажа канцеларијског и библиотечког намештаја у згради Филозофског 

факултета, редни број набавке 51/2013 

 

Критеријуми за оцењивање и избор најбоље понуде је: најнижа понуђена цена. 

Последњи дан рока, односно датум и сат за пријем понуда је: 1 7 . 7 . 2013. године до 

9 , 0 0  часова. 
Јавно  отварање  понуда  обавиће  се  дана 17.7.2013.  године,  у  9.30  часова  у  
просторијама Наручиоца   у   Новом   Саду,  д р  З о р а н а  Ђ и н ђ и ћ а 2 ,   21000   Нови   
Сад,  кабинет продекана за финансијско-материјалне послове Филозофског факултета, уз 
присуство овлашћених представника понуђача  (што се доказује писменим овлашћењем 
које се уручује Комисији).  

Заинтересовано лице, може у писаном облику, тражити додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 

подношење понуде. 

Лица за контакт: Вања Фекић, сваког радног дана од 8:00 до 14:00 часова на броју 

телефона 021-485-3968, канцеларија бр.17, имејл: pravna.sluzba@ff.uns.ac.rs,  

и Миладин Трифковић, сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова на броју телефона 

021/485-3990, и имејл: miladin.trifkovic@ff.uns.ac.rs. 
 

mailto:pravna.sluzba@ff.uns.ac.rs
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3.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 
 

Предмет јавне набавке мале вредности добара: 

израда, испорука и монтажа канцеларијског и библиотечког  намештаја у згради Филозофског факултета,  

редни број набавке 51/2013. 

 

Општи речник набавке: 39100000 –намештај. 

 
 

4. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  

(СПЕЦИФИКАЦИЈА): 

 

 

ПАРТИЈА: 1 

 

 

Предмер - Понуда  

за набавку канцеларијског и библиотечког намештаја за потребе Филозофског 

факултета 
 

 

 

 

 

Позицијама овог предмера предвиђа се набавка, испорука и уградња библиотечког и 

канцеларијског намештаја (са свим потребним предрадњама и радњама који нису експлицитно 

наведени), померање постојећег намештаја, завршна чишћења просторија и сл.  

Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом и употребом првокласног материјала,  

према важећим прописима и стандардима  и  ЕУ порекла. 

За сав уграђен материјал и окове Извођач мора доставити неопходне цертификате.   

У случају било каквих оштећења од стране Извођача радова, приликом реализацује ЈН, обавеза је 

Извођача радова да у што краћем року и о свом трошку отклони сва оштећења која је начинио.  

Понуђач приликом састављања понуде треба обавезно да наведе (у прилогу овог предмера -

понуде) врсту и назив произвођача иверице, окова и других пратећеи елемената специфицираних у 

предмеру. 

Због природе посла, као и безбедности студената и запослених, треба предвидети да се радови на 

испоруци и уградњи намештаја изведу у време када не ремете редовне активности на факултету тј. 

у договору са Инвеститором.  

Након прихватања понуде изабрани понуђач треба обавезно да на лицу места преконтролише све 

димензије из достављених прилога. 

Обезно спровести мере безбедности и заштите здравља на раду како би се спречиле повреде на 

раду лица која учествују у радном процесу као и лица која се затекну у радној околини! 
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1. Висећа – конзолна полица у кабинету 151б/3 

 

70

22

 
 Израда, испорука и монтажа конзолних полице  димензија  70 x 22cm. 

 Полица се поставља на металне перфориране носаче и учвршћује се у зид 

типлвањем. 

 Материјал за израду полице је универ гоби (120-130гр), странице кантоване АБС 

траком. 

 Дебљина плоче је 18мм . 

 Количина: 3 комад. 

 

Р.бр. Назив производа Количина  

Јед. Цена без 

ПДВ 

/динара/ 

Укупна цена 

без ПДВ 

/динара/  

1. 
конзолна полица  

70 x 22cm. 
ком 3 x 

  

 

 

2. Затворени ормар за књиге испред Семинарске читаонице  108/3 

 

 Израда, испорука и монтажа ормара за књиге димензија 75 x 340 цм, дубина je 35цм. 

 Ормар је дводелни (8,5 + 215,5 = 224) цм + 115цм. 

 Фронт је упадајући у равни са вертикалом-врата ормара иду “У” странице. 

 Материјал за израду ормара је универ (120-130гр.), дебљине 18мм,  у боји по жељи 

инвеститора. 

 Сви фронтови и видне ивице корпуса треба да буду обрађени АБС траком. 

 Унутрашњост су полице 6 + 3 комада. 

 Носачи полица треба да буду метални. 

 Странице ормара треба да имају перфорацију за носаче полица на растојању 3 – 5 цм. 
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 Полеђина ормара треба да буде од белог лесонита нутована због крутости ормара. 

 Спајање елемената ормара је типловањем и лепљењем. 

 Шарке на вратима треба да буду квалитетне (Немачке, Италијанске или Словеначке 

производње) 

 Сви ормани треба да имају квалитетне бравице и ручке-дугмиће.  

 Све ормаре  приликом монтаже укрутити међусобно и у  зид. 

 Количина 2 комада 

75

35

8
,5

2
1
5

,5
1

1
5

1
2

5

3  POLICE

6  POLICA

BRAVICE I 
DUGMIĆI

PERFORACIJA
STRANICA

 

Р.бр. Назив производа Количина  

Јед. Цена без 

ПДВ 

/динара/ 

Укупна цена 

без ПДВ 

/динара/  

1. 
Затворени ормар за 

књиге  
ком 2 x 

  

 

 

3. Ормар за књиге у Семинарској читаоници  108/3 

 

 Димензија ормара је 75 x 340 x 35 цм.  

 Ормар је дводелни (8,5 + 215,5 = 224) цм + 115цм. 

 Материјал за израду ормара је бели универ (120-130гр.), дебљине 18мм. Спајање елемената 

је типловањем и лепљењем. 

 Сви фронтови и видне ивице корпуса треба да буду обрађени АБС траком. 

 Сви ормани треба да имају квалитетне бравице и ручке-дугмиће.  

 Шарке на вратима треба да буду квалитетне (Немачке, Италијанске или Словеначке 

производње) 

 Носачи полица треба да буду метални. 

 Странице ормара треба да имају перфорацију за носаче полица на растојању 3 – 5 цм. 

 Све ормаре  приликом монтаже укрутити међусобно и у зид. 

 Полеђина ормара треба да буде нутована због крутости и треба уградити бели лесонит. 

 Сракло на вратима је дебљине 4мм, лепљено са унутрашње стране и обложено лајснама. 

 Врата ормара иду “У” странице. 

 Унутрашњост су полице 6 + 3 комада. 
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 Ширина рама доњих врата је 65мм. 

 Количина 2 комада. 

 

75

35

8
,5

2
1

5
,5

1
1

5

6,5

6
,5

3  POLICE

BRAVICE I 
DUGMIĆI

PERFORACIJA
STRANICA

6  POLICA

STAKLO

 
 

Р.бр. Назив производа Количина  

Јед. Цена без 

ПДВ 

/динара/ 

Укупна цена 

без ПДВ 

/динара/  

1. Семинарски ормар  ком 2 x   

 

 

4. Ормар за књиге у Семинарској читаоници  71/2 

 

 Димензија ормара је 75 x 340 x 35 цм.  

 Ормар је дводелни (8,5 + 215,5 = 224) цм + 115цм. 

 Материјал за израду ормара је бели универ (120-130гр.), дебљине 18мм.  

 Спајање елемената је типловањем и лепљењем. 

 Сви фронтови и видне ивице корпуса треба да буду обрађени АБС траком. 

 Сви ормани треба да имају квалитетне бравице и ручке-дугмиће.  

 Шарке на вратима треба да буду квалитетне (Немачке, Италијанске или Словеначке 

производње) 

 Носачи полица треба да буду метални. 

 Странице ормара треба да имају перфорацију за носаче полица на растојању 3 – 5 цм. 

 Све ормаре  приликом монтаже укрутити међусобно и у зид. 

 Полеђина ормара треба да буде нутована због крутости и треба уградити бели лесонит. 

 Сракло на вратима је дебљине 4мм, лепљено са унутрашње стране и обложено лајснама. 

 Врата ормара иду “У” странице. 

 Унутрашњост су полице 6 + 3 комада. 
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 Ширина рама доњих врата је 65мм. 

 Количина 2 комада. 

75

35

8
,5

2
1

5
,5

1
1

5

6,5

6
,5

3  POLICE

BRAVICE I 
DUGMIĆI

PERFORACIJA
STRANICA

6  POLICA

STAKLO

 

Р.бр. Назив производа Количина  

Јед. Цена без 

ПДВ 

/динара/ 

Укупна цена 

без ПДВ 

/динара/  

1. Семинарски ормар  ком 2 x   

 

 

5. Отворене полице за књиге са подконструкцијом и надградњом -  Одсек за педагогију - 

кабинет 46/1 

 

 Израда, испорука и монтажа отворених полица за књиге са подконструкцијом и надградњом 

димензија 130x253x25 cm. 

 Материјал за израду полица и подконструкције је бели универ (120-130гр.). 

 Спајање елемената је типловањем и лепљењем. 

 Сви фронтови и видне ивице треба да буду обрађени АБС траком. 

 Носачи полица треба да буду метални. 

 Полица се монтира на подконструкцију и  укрућује за зид. 

 Полеђина (само на делу где су полице) -  бели лесонит треба да буде нутована због 

крутости. 

 Подконструкција нема полеђину него само укрућења – везаче у горњој и доњој зони. 

 Број полица – 3 ком. 

 Количина 1 комада. 
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Р.бр. Назив производа Количина  

Јед. Цена без 

ПДВ 

/динара/ 

Укупна цена 

без ПДВ 

/динара/  

1. 

Полица за књиге са 

подконструкцијом 

135x250x25 cm 

ком 1 x 

  

 

 

6. Отворене полице за књиге са подконструкцијом и надградњом -  Одсек за педагогију - 

кабинет 46/1 

 

 Израда, испорука и монтажа полице димензија 46 x 203,5 x 25 цм. 

 Материјал за израду полица је бели универ  (120-130гр.), дебљине 18мм,  

 Спајање елемената је типловањем и лепљењем. 

 Сви фронтови и видне ивице треба да буду обрађени АБС траком. 

 Носачи полица треба да буду метални. 

 Странице полица перфорирати за носаче полица на растојању 3 цм. 

 Полеђина полица треба да буде од белог лесонита и нутована због крутости полице. 

 Полицу учврстити у зид 

 Количина 1 комад.  
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Р.бр. Назив производа Количина  

Јед. Цена без 

ПДВ 

/динара/ 

Укупна цена 

без ПДВ 

/динара/  

1. 
Отворена полица 

65 x 250 x 25 цм 
ком 1 x 

  

 

 

 

7. Ормар за књиге у Семинарској читаоници  57/2 

 

 Димензија ормара је 75 x 340 x 35 цм.  

 Ормар је дводелни (8,5 + 215,5 = 224) цм + 115цм. 

 Материјал за израду ормара је бели универ (120-130гр.), дебљине 18мм. Спајање елемената 

је типловањем и лепљењем. 

 Сви фронтови и видне ивице корпуса треба да буду обрађени АБС траком. 

 Сви ормани треба да имају квалитетне бравице и ручке-дугмиће.  

 Шарке на вратима треба да буду квалитетне (Немачке, Италијанске или Словеначке 

производње) 

 Носачи полица треба да буду метални. 

 Странице ормара треба да имају перфорацију за носаче полица на растојању 3 – 5 цм. 

 Све ормаре  приликом монтаже укрутити међусобно и у зид. 

 Полеђина ормара треба да буде нутована због крутости и треба уградити бели лесонит. 

 Стакло на вратима је дебљине 4мм, лепљено са унутрашње стране и обложено лајснама. 

 Врата ормара иду “У” странице. 

 Унутрашњост су полице 6 + 3 комада. 

 Ширина рама доњих врата је 65мм. 

 Количина 4 комада. 
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Р.бр. Назив производа Количина  

Јед. Цена без 

ПДВ 

/динара/ 

Укупна цена 

без ПДВ 

/динара/  

1. Семинарски ормар  ком 4 x   

 

 

8. Конференцијске столице за кабинет 149/3.5 

 

 

 Конференцијска столица: хромиранa метална конструкција, тапацирано седиште и 

наслон, боја и мареријал тапацирунга по избору инвеститора. Димензије столице вxшxд  

80x53.5x 57cm. (еквивалент конференцијској столици К-2 Астра) 

 Количина: 6 комада. 

 

Р.б

р. 
Назив производа Количина  

Јед. Цена без 

ПДВ 

/динара/ 

Укупна цена 

без ПДВ 

/динара/  

1. Конференцијска столица К-2 ком 6 x   
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9. Конференцијске столице за кабинет 77/2 

 

 

 Конференцијска столица: хромиранa метална конструкција, тапацирано седиште и 

наслон, боја и мареријал тапацирунга по избору инвеститора. Димензије столице вxшxд  

80x53.5x 57cm. (еквивалент конференцијској столици К-2 Астра) 

 Количина: 4 комада. 

 

Р.б

р. 
Назив производа Количина  

Јед. Цена без 

ПДВ 

/динара/ 

Укупна цена 

без ПДВ 

/динара/  

1. Конференцијска столица К-2 ком 4 x   

 

 

 

10. Радни сто   – кабинет 77/2 

 

120

 
 

 Израда, испорука и монтажа радног стола димензија 120 x 60 x 75 цм  

 Дебљина радне плоче  28мм. 

 Материјал за израду радне плоче  је универ Гоби (120-130гр.), боја по избору 

инвеститора.  

 Све ивице радне плоче  треба да буду обрађени АБС траком. 
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 Сто се поставља на металне ноге (типизиране - фабричке израде) као на скици са 

неопходним укрућењем и нинелационим стопицама. 

 Боја и тип металних ногу по избору инвеститира. 

 Количина 1 комад. 

 

Р.бр. Назив производа Количина  

Јед. Цена без 

ПДВ 

/динара/ 

Укупна цена 

без ПДВ 

/динара/  

1. Сто 120x60x75 цм ком 1 x   

 

 

 

 

11. Покретна касета за радни сто   –  кабинет 77/2 

 

 
 

 Израда, испорука и монтажа покретне касете димензија 52x40x55 цм 

 Материјал за израду покретне касете је универ – гоби – по избору инвеститора (120-

130гр). 

 Спајање елемената касете је типловањем и лепљењем, странице кантоване АБС траком. 

 Дебљина горње плоче је 28мм . 

 На полеђини се лесонит за укрућење. 

 Касета има три фиоке које се закључавају,  

 Централна бравица (чеона) треба да буде квалитетне производње (Немачке, 

Италијанске или Словеначке). 

 За извлачење фиока уградити квалитетне клизаче и ручке реномираних произвођача – по 

избору инвеститора. 

 На касети треба уградити квалитетне точкове за покретљивост исте. 

 Количина: 1 комад. 

 

Р.бр. Назив производа Количина  

Јед. Цена без 

ПДВ 

/динара/ 

Укупна цена 

без ПДВ 

/динара/  

1. 
Покретна касета 

52x40x55 цм 
ком 1 x 

  

 

 

12. Прерада постојећих врата на плакарима у кабинету 77/2 

 

 Постојећа  врата на плакару димензија 60 x 167 цм треба поделити по висини у двоја ужа.  

 По резаним ивицама кантовати АБС траком. 

 Предвидети потребне шарке, ригле и остале елементе неопходне да се новонастала дупла 

врата закључавају.  
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 Количина: 2 комада. 

 

Р.б

р. 
Назив производа Количина  

Јед. Цена без 

ПДВ 

/динара/ 

Укупна цена 

без ПДВ 

/динара/  

1. 

Прерада постојећих 

врата од једнокрилних 

60x167 цм у 

двокрилна врата 

ком 2 x 

  

 

 

13. Израда полица у потојећем ормару у кабинету 77/2 

 

60

43

 
 

 Израда и испорука полица за постојећи ормар  димензија 60 x 43 x 1,8 цм. 

 Полице су од белог универа  (120-130гр.), дебљине 18мм,  

 Сви видне ивице треба да буду обрађени АБС траком. 

 Полице се постављају на металне носаче.  

 Количина 3 комада.  

 

Р.бр. Назив производа Количина  

Јед. Цена без 

ПДВ 

/динара/ 

Укупна цена 

без ПДВ 

/динара/  

1. 
Полице за ормар 60 x 

43 x 1,8 цм. 
ком 3 x 

  

 

 

14. Затворени ормар за књиге   – 13/мез 

 

 Израда, испорука и монтажа ормара димензија 47x 230цм дубина 50цм, као на скици. 

 Ормар је дводелни 180цм + 50цм. 

 Материјал за израду је универ у боји по избору инвеститора (120-130гр.), дебљине 18мм. 

 Све видне странице се кантују АБС траком у боји по избору инвеститора. 

 Унутрашњост су полице 4 + 1 комад. 

 Носачи полица су метални. 

 Полеђина ормара од лесонита, треба да буде нутована због крутости.  

 Бочне странице су перфориране за носаче полица на растојању од 3цм. 

 Спајање елемената ормара је типловањем и лепљењем. 

 На вратима уградити  од реномираних произвођача квалитетне шарке, ручке и бравице за 

закључавање по избору наручиоца. 

 Количина 2 комада. 
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Р.бр. 
Назив производа Количина  

Јед. Цена без 

ПДВ 

/динара/ 

Укупна цена 

без ПДВ 

/динара/  

1. 
Ормар  за књиге 

47x230x50цм 
ком 2 x 

  

 

 

15. Затворени ормар за књиге   – 13/мез 

 

 Израда, испорука и монтажа ормара димензија 150x 260цм дубина 50цм, као на скици. 

 Ормари су дводелни 180цм + 80цм. 

 Материјал за израду је универ у боји по избору инвеститора (120-130гр.), дебљине 18мм. 

 Све видне странице се кантују АБС траком у боји по избору инвеститора. 

 Унутрашњост су полице 4 + 2 комада. 

 Носачи полица су метални. 

 Полеђина ормара од лесонита, треба да буде нутована због крутости.  

 Бочне странице су перфориране за носаче полица на растојању од 3цм. 

 Спајање елемената ормара је типловањем и лепљењем. 

 На вратима уградити  од реномираних произвођача квалитетне шарке, ручке и бравице за 

закључавање по избору наручиоца. 

 Количина 2 комада. 
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Р.бр. 
Назив производа Количина  

Јед. Цена без 

ПДВ 

/динара/ 

Укупна цена 

без ПДВ 

/динара/  

1. 
Ормар  за књиге 

150x260x50цм 
ком 2 x 

  

 

 

16. Израда полица између потојећих ормара у просторији 13/мез 

 

 

50

35

 
 

 Израда и испорука полица за постојећи ормар  димензија 50 x 35 x 1,8 цм. 

 Полице су од универа  у боји по избору инвеститора(120-130гр.), дебљине 18мм,  

 Сви видне ивице треба да буду обрађени АБС траком. 

 Полице се постављају на металне носаче.  

 Количина 6 комада.  

 

Р.бр. Назив производа Количина  

Јед. Цена без 

ПДВ 

/динара/ 

Укупна цена 

без ПДВ 

/динара/  

1. 
Полице за ормар 50 x 

35 x 1,8 цм. 
ком 6 x 
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17. Школски сто – 13/мез 
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46

32

24.813
.7

5
8
.5
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Polica 121.6x24.8cm

Profili cevi su čepovani

24

122

 
 

 Израда, испорука и монтажа школског стола - клупе димензија 50 x 130 x 75,8 цм  

 Дебљина радне плоче  18мм. 

 Материјал за израду радне плоче, полице и леђне плоче стола је квалитетан универ- 

гоби (120-130гр.), дебљине 18мм, боја по избору инвеститора. 

 Све видне ивице треба да буду обрађене АБС траком у боји по избору инвеститора. 

 Носећа конструкција (метлне ноге и носач полице) израђена је од металних 

профилисаних цеви прописно антикорозивно заштићених и пластифицираних у боји 

по RAL-у по избору инвеститора. 
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 На металним елементима не сме бити трагова варења, све варове и спојеве ових 

елемената фино обрадити брушењем пре извођења завршне обраде. 

 Материјал за израду металних ногу је кутијасти профил димензија 40 x 20 x 2 

милиметара. 

 На све отворе на ногама столова  поставити ПВЦ чепове, такодје поставите гумене 

или ПВЦ ослонце како неби дошло до оштећења подних облога. 

 Материјал за израду носача полице је „Л“ профил  димензија 20 x 20 милиметара.  

 Спајање елемената од универа са металним ногама и носачима треба да буде 

одговарајућим имбус завртњима као на постојећим столовима – клупама. 

 Количина 12 комадa. 

 

Р.бр. Назив производа Количина  

Јед. Цена без 

ПДВ 

/динара/ 

Укупна цена 

без ПДВ 

/динара/  

1. 
Школски сто 

50 x 130 x 75,8 цм  
ком 12 x 

  

 

 

18. Радни сто  - просторија 13/мез 

 

 
 

 Израда, испорука и монтажа радног стола димензија  130 x 60 x 80cm. 

 Материјал за израду радног стола је универ – гоби – у боји по избору инвеститора (120-

130гр). 

 Спајање елемената стола је је типловањем и лепљењем, све странице кантоване АБС 

траком. 

 Дебљина радне плоче и вертикалних страница је 28мм . 

 На ногама радних столова треба уградити нивелационе стопице. 

 Вертикала и леђа стола треба да буду увучена 2+3цм. 
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 Централна (чеона) бравица на покретној касети треба да буде квалитетне производње 

(Немачке, Италијанске или Словеначке). 

 На покретној касети уградити квалитетне точкиће са блокадама. 

 Количина: 1 комад. 

Р.бр. Назив производа Количина  

Јед. Цена без 

ПДВ 

/динара/ 

Укупна цена 

без ПДВ 

/динара/  

1. 
Радни сто 

60 x 130 x 80 цм  
ком 1 x 

  

 

 

19. Замена врата на постојећим ормарима у кабинету 13/мез 

 

 

  Демонтажа врата  са постојећх ормара  димензије 120 x 49,5 x 1.8 цм  - 4 комада 

 Израда, испорука и монтажа нових врата димензија   120 x 49,5 x 1.8 цм  - 4 комада 

 Материјал за израду врата је универ – гоби – у боји по избору инвеститора (120-130гр). 

 Све странице врата треба да буду кантоване АБС траком у боји по избору инвеститора. 

 На вратима предвидети квалитетне шарке, 3 комада по крилу, такође постојеће бравице 

(са старих врата) уградити у нова. 

 Израда, испорука и монтажа бочних маски за постојећи плакар  димезија   120,1 x 52 x 

1.8 цм  - 2 комада 

 Материјал за израду бочних маски је универ – гоби – у боји по избору инвеститора (120-

130гр). 

 Све странице маски треба да буду кантоване АБС траком у боји по избору инвеститора. 

 

Р.бр. Назив производа Количина  

Јед. Цена без 

ПДВ 

/динара/ 

Укупна цена 

без ПДВ 

/динара/  

1. 

Врата за ормар 

димензија: 

120 x 49,5 цм   

ком 4 x 

  

2. 

Бочна маска  

димензија:  

120,1 x 52цм 

ком 2 x 

  

 

 

 

 

20. Замена врата на постојећим ормарима у кабинету 13/мез 

 

 

  Демонтажа врата  са  постојећих ормара димензија 221 x 43 x 1.8 cm  - 2 комада,  и 221 x 

54 x 1.8 cm  - 1 комад. 

 Израда, испорука и монтажа нових врата димензија   221 x 43 x 1.8 cm  - 2 комада,  и 221 

x 54 x 1.8 cm  - 1 комад. 

 Материјал за израду врата је универ – гоби – у боји по избору инвеститора (120-130гр). 

 Све странице врата треба да буду кантоване АБС траком у боји по избору инвеститора. 
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 На вратима предвидети квалитетне шарке, 4 комада по крилу, такође постојеће бравице 

(са старих врата) уградити у нова. 

 

Р.бр. Назив производа Количина  

Јед. Цена без 

ПДВ 

/динара/ 

Укупна цена 

без ПДВ 

/динара/  

1. 

Врата за ормар 

димензија: 

221 x 43 цм   

ком 2 x 

  

2. 

Врата за ормар 

димензија: 

221 x 54цм 

ком 1 x 

  

 

 

 

21. Конференцијске столице за кабинет 13/мез 

 

 

 Конференцијска столица: хромиранa метална конструкција, тапацирано седиште и 

наслон, боја и мареријал тапацирунга по избору инвеститора. Димензије столице вxшxд  

80x53.5x 57cm. (еквивалент конференцијској столици К-2 Астра) 

 Количина: 25 комада. 

 

Р.б

р. 
Назив производа Количина  

Јед. Цена без 

ПДВ 

/динара/ 

Укупна цена 

без ПДВ 

/динара/  

1. Конференцијска столица К-2 ком 25 x   

 

 

22. Конференцијске столице за АМФ 
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 Конференцијска столица: хромиранa метална конструкција, тапацирано седиште и 

наслон, боја и мареријал тапацирунга по избору инвеститора. Димензије столице вxшxд  

80x53.5x 57cm. (еквивалент конференцијској столици К-2Астра) 

 Количина: 5 комада. 

 

Р.б

р. 
Назив производа Количина  

Јед. Цена без 

ПДВ 

/динара/ 

Укупна цена 

без ПДВ 

/динара/  

1. Конференцијска столица К-2 ком 5 x   

 

 

23. Кухињски елементи у чајној кухињи на мезанину 

 

 Израда, испорука и монтажа кухињских елемената према скици, димензија 120x 60 x 85цм, 

и 47x 60x 85цм. 

 Троделно корито за судопер мора бити од квалитетног нерђајућег челика (прохром), са два 

корита и једним местом за цеђење судова. 

 Материјал за израду кухињских елемената је универ у боји по избору инвеститора (120-

130гр.), дебљине 18мм. 

 Све видне странице се кантују АБС траком у боји по избору инвеститора. 

 Унутрашњост елемената су полице (по 2 полице за елементе 47x 60x 85цм и 40x 60x 85цм и 

једна за елеменат 80 x 60x 85цм). 

 Носачи полица су метални. 

 Полеђина кухињских елемената је од лесонита и треба да буде нутована због крутости.  

 Спајање кухињских елемената је типловањем и лепљењем. 

 Елементи се постављају на ПВЦ ноге као на скици. 

 На елементу 47x 60x 85цм се поставља радна плоча дебљине 30мм у дезену по избору 

инвеститора. 

 На вратима уградити  квалитетне шарке и  ручке по избору инвеститора. 

 Количина 1+ 1 комад. 

 



Page 23 of 46 

 

 

Page | 23 

60
8

5

80

Trodelni sudoper

nogice

40

120

60

8
5

47
Ra d na  p loc a  30m m

nogice  
 

Р.б

р. 
Назив производа Количина  

Јед. Цена без 

ПДВ 

/динара/ 

Укупна цена 

без ПДВ 

/динара/  

1. 
Кухинјски елеменат 120x 60 

x 85цм, са тридекним 

коритом 
ком 1 x 

  

2. 
Кухинјски елеменат 47x 60 x 

85цм, са тридекним коритом 
ком 1 x   

 

 

24. Табла за чување резервних кључева у портирници 

 

 Израда, испорука и монтажа затворене табле за чуванје резербних кључева  димензија  

130 x 130 x 15cm. 

 Материјал за израду табле је универ – гоби – у боји по избору инвеститора (120-130гр). 

 Спајање табле је типловањем и лепљењем, све странице кантоване АБС траком у боји по 

избору инвеститора. 

 На фронту предвидети дупла врата са квалитетним шаркама.  

 Бравица и ригле на вратима треба да буду квалитетне производње (Немачке, 

Италијанске или Словеначке). 

 Полеђина треба да буде пуна иверица. 

 На полеђини (у унутрашњости табле) поставити металне „кукице“ за качење кључева – 

поставља се 10 реди по 30 места (уз предходни договор и избор инвеститора). 

 Поред сваког места (кукице) поставити нумерацију. Бројеве испринтати на квалитетној 

самолепљивој фолији у боји по избору инвеститора. Величина бројева утврдити на лицу 

места у договору са инвеститором. 

 Таблу треба поставити на зид. 

 Количина: 1 комад. 
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Р.б

р. 
Назив производа Количина  

Јед. Цена без 

ПДВ 

/динара/ 

Укупна цена 

без ПДВ 

/динара/  

1. 
Табла за чување резервних 

кључева  130 x130 x15цм 
ком 1 x 

  

 

 

 

 

 

Назив производа Укупна цена без ПДВ  Укупна цена са ПДВ 

Канцеларијски и 

библиотечки намештај 

  

 

 

НАПОМЕНА:   Пре израде намештаја који је предмет ове ЈНМВ, обавезно треба све мере 

проверити на лицу места и предочити инвеститору тон карту са врстама и бојама универа. 
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ПАРТИЈА: 2. 

 

Предмер - Понуда  

за набавку металних ормара за потребе Студентске службе Филозофског факултета 

 
1.  Метални архивски ормари за потребе студентске службе 

 Метални орман за чување документације димензије цца:  висина 1950 мм, ширина 914 мм и дубина 463 

мм. 

 Корисна висина ормана 1800мм (димензија полице 91x 43мм) 

 Квалитетна израда од челичног лима . 

 Суви епокси нанос боје. 

 Двокрилна врата са високим углом отварања.  

 Цилиндрична механичка брава са кључем. 

 Тросмерни систем закључавања 

 Четири померљиве полице плус пета ‐ основа (могућност додавања полица) 

 Полице су подешене за одлагање регистратора стандардних димензија 

 Носивост полице мин. 35 кг равномерног оптерећења. 

 Боја: светло сива (РАЛ: 7035) 

 Количина 3 комада.  

    
 

Р.бр. Назив производа Количина  

Јед. Цена без 

ПДВ 

/динара/ 

Укупна цена 

без ПДВ 

/динара/  

1. 
Метални архивски 

ормари 
ком 3 x 
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1. Метални архивски ормари за потребе Одсека за медијске студије 

 

 Метални орман за чување техничке опреме  димензије: висина 1950 мм, ширина 914 мм и дубина 463 

мм. 

 Корисна висина ормана 1800мм (димензија полице 91x 43мм) 

 Квалитетна израда од челичног лима . 

 Суви епокси нанос боје. 

 Двокрилна врата са високим углом отварања.  

 Цилиндрична механичка брава са кључем. 

 Тросмерни систем закључавања 

 Четири померљиве полице плус пета ‐ основа (могућност додавања полица) 

 Полице су подешене за одлагање регистратора стандардних димензија 

 Носивост полице мин. 35 кг равномерног оптерећења. 

 Боја: светло сива (РАЛ: 7035) 

 Количина 1 комада.  

  

Р.бр. Назив производа Количина  

Јед. Цена без 

ПДВ 

/динара/ 

Укупна цена 

без ПДВ 

/динара/  

1. 
Метални архивски 

ормар 
ком 1 x 

  

 

 

Назив производа Укупна цена без ПДВ  Укупна цена са ПДВ 

Метални архивски 

ормари 
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5. УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА КАКО  ДА САЧИНЕ  

ПОНУДУ 

 
Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском 

језику. 

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији, у упутству 

понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима. Понуда мора да 

садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност 

обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост 

понуђача. 

 
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне 

документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана 

необрисивим мастилом, и потписана и оверена од стране понуђача. Понуђач подноси понуду у 

затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је 

предата, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – понуда за ЈНМВ добара, 

израда, испорука и монтажа канцеларијског и библиотечког намештаја у згради 

Филозофског факултета, редни број набавке  51/2013“.  

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача као и 

име особе за контакт. 

 

 

Понуда мора да садржи попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде, потписан и оверен 

образац за оцену испуњености услова, доказе о испуњености услова или попуњену, потписану и 

печатом оверену изјаву, оверену и потписану изјаву о независној понуди и изјаву о испуњавању 

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

заштити животне средине и заштити права интелектуалне својине, као и попуњен, потписан и 

оверен модел уговора. 

 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део 

Конкурсне документације. 

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

начин достављања са обавезном   назнаком на лицу коверте : „Не отварати – измена, допуна 

или опозив понуде за ЈНМВ добара, израда, испорука и монтажа канцеларијског и 

библиотечког  намештаја у згради Филозофског факултета, редни број набавке  51/2013“. 

 
Ова набавка је обликована у две партије. 

Понуђач може поднети понуду за једну партију, или обе (по 

избору понуђача).  

Понуда са варијантама није дозвољена. 

На основу члана 87. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама, 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 да учествује у више заједничких понуда. 

Понуђач уколико ангажује подизвођача, мора навести у понуди проценат укупне вредности 

набавке који ће  поверити  подизвођача, део  предмета  набавке  који  ће  извршити  преко  
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подизвођача. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

Понуду  може  поднети  група  понуђача (заједничка  понуда).  Саставни  део  заједничке  понуде  

је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке. 

Понуђена услуга мора у потпуности одговарати свим захтевима Наручиоца, прецизираним 

техничким карактеристикама (спецификацији). 
 

Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима. Цене у 

понуди се исказују у динарима, без пореза на додату вредност и са порезом на додату 

вредност. 

Без аванса. 

МИНИМАЛНИ ГАРАНТНИ РОК ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА ИЗНОСИ 5 ГОДИНА 

(60 МЕСЕЦИ) ОД ДАНА ИЗВРШЕНЕ ИСПОРУКЕ. 

 
Наручилац је дужан: 

 да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; 

 одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди; 

 чува као пословну тајну имена понуђача, заинтересованих лица и подносилаца 

пријава, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда. 

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

из понуде који су од знаĉаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

 
Понуђач може, у писаном облику, на адресу Наручиоца, путем е-маила 

(p r a v n a . s l u z b a @ f f . u n s . a c . r s ), или факсом  (021-450-856),  са  назнаком  -  „додатне  

информације  /  појашњења“  за  Комисију  за  јавну набавку мале вредности добара, израда, 

испорука и монтажа канцеларијског и библиотечког  намештаја у згради Филозофског 

факултета, редни број набавке  51/2013“, тражити од Наручиоца додатне информације или 

појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуде. У овом случају Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана 

пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Тражење додатних информација и 

појашњења телефонски није дозвољено! Комуникација у поступку јавне набавке врши се 

на начин одређен чланом 20. Закона. 

 
Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 

документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници. Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам 

или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан 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. 

Рок важења  понуде обавезно се наводи у понуди и не може  бити краћи од 30 дана од 

дана отварања понуда. 

mailto:(
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Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока 
важења понуде не може мењати понуду. 
Наручилац  може  да  захтева  од  понуђача додатна  објашњења  која  ће  му  помоћи  при  

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

односно његовог подизвођача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама. 

 

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности – набавка добара,  

и з р а д а ,  и с п о р у к а  и  м о н т а ж а  к а н ц е л а р и ј с к о г и  б и б л и о т е ч к о г  

н а м е ш т а ј а  у  з г р а д и  Ф и л о з о ф с к о г  ф а к у л т е т а ,  р е д н и  б р о ј  н а б а в к е  

5 1 / 2 0 1 3 ,  донеће се применом критеријума: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са најповољнијим понуђачем у року од осам 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако Наручилац не достави 

потписан уговор понуђачу у том року, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће 

сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је 

поднет благовремен захтев за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да 

закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим 

најповољнијим понуђачем. 

 
Ако је поднета само једна понуда, Наручилац закључује уговор о јавној набавци са  понуђачем 

којем је додељен уговор, у року од 3 дана од дана доношења Одлуке о додели уговора. 

 
 Начин  и рок подношење захтева за зашти ту  права п понуђача и 

јавног интереса:  
Захтев за заштиту права подноси се Републиĉкој комисији, а предаје се 

Наручиоцу. 

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

радње Наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. Захтев за 

заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда  или 

конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца 

три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. После 

доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од 

дана пријема одлуке. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 

Републичкој комисији. 
 

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, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

 
Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за 

које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

 
Број рачуна на који подносилац приликом подношења  захтева уплаћује  таксу одређену 

Законом: 
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Рачун Буџета РС за уплату таксе број: 840-742221843-57 

број модела 97, позив на број 50-016 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу у износу од 40.000,00 динара. 

Републичка комисија је дужна да о захтеву за заштиту права одлучи решењем у року од 20 дана 

од пријема уредног захтева за заштиту права, а најкасније у року од 30 дана од дана подношења 

уредног захтева за заштиту права. 

Наручилац је дужан да обавести све учеснике у поступку о донетој одлуци Републичке комисије. 
 

 
 

6.  ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 
ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОПУНИ,  ПОТПИШЕ  И ПЕЧАТОМ ОВЕРИ ОБРАЗАЦ 

ПОНУДЕ ЧИМЕ  ПОТВРЂУЈЕ  ДА СУ ТАЧНИ  ПОДАЦИ КОЈИ СУ У ИСТОМ 

НАВЕДЕНИ. ПОНУДА ЋЕ СЕ СМАТРАТИ ВАЛИДНОМ САМО АКО ЈЕ ДОСТАВЉЕНА 

НА ОБРАСЦУ НАРУЧИОЦА. 

 

П О Н У Д А 
 

За јавну набавку мале вредности добара, израда, испорука и монтажа 

канцеларијског и библиотечког намештаја у згради Филозофског 

факултета, редни број набавке  51/2013“. 

 
1) ОПШТИ  ПОДАЦИ  О ПОНУЂАЧУ (правно лице) 

 

Назив 

(скраћено пословно име) 

 

Пуно пословно име:  

Правни облик:  

Седиште:  

Адреса седишта:  

Шифра делатности:  

Назив делатности:  

Матични број:  

ПИБ:  

Назив банке:  

Број рачуна код банке:  

Телефон:  

Телефакс:  

Е-маил адреса:  
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Име и презиме овлашћеног 

лица за потпис уговора: 

 

 
 
 
 

2) ПОДАЦИ  О ТОМЕ  ДА ЛИ  СЕ  ПОНУДА ПОДНОСИ  САМОСТАЛНО  ИЛИ  КАО 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ  КАО  ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Понуда се подноси: 

- самостално -као заједничка понуда - као понуда са подизвођачем 
 

 
 

3) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  ИЗРАЖЕН  У  БРОЈУ  ДАНА ОД  ДАНА ОТВАРАЊА 

ПОНУДА (уписати у празно поље) 

 

 

 

4) ОСТАЛИ  ПОДАЦИ  РЕЛЕВАНТНИ  ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ  УГОВОРА 

 

Укупна цена добара без ПДВ:  

Укупна цена добара са ПДВ:  

Рок испоруке:  

Рок плаћања: максимално 45 дана од дана испоруке добра 

Обим ангажовања подизвођача (%):  

Гарантни рок за испоручена добра:  

 

 
 
 

 

Понуђач 
 

М.П. 
 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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П О Н У Д А 

 
За јавну набавку мале вредности добара, израда, испорука и монтажа 

канцеларијског и библиотечког намештаја у згради Филозофског 

факултета, редни број набавке  51/2013“. 

 

 
 
1) ОПШТИ  ПОДАЦИ  О ПОНУЂАЧУ (предузетник) 

Назив:  

Име оснивача:  

Јединствени матични број 

грађана - ЈМБГ: 

 

Пуно пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Општина седишта:  

Место:  

Поштански број:  

Улица и број:  

Матични број:  

Шифра делатности:  

Опис делатности:  

ПИБ:  

Назив банке и број рачуна:  

Телефон:  

Е-маил адреса:  

Име и презиме овлашћеног 

лица за потпис уговора: 

 

 
 
 
 

2) ПОДАЦИ  О ТОМЕ  ДА ЛИ  СЕ  ПОНУДА ПОДНОСИ  САМОСТАЛНО  ИЛИ  КАО 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ  КАО  ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Понуда се подноси: 

- самостално -као заједничка понуда - као понуда са подизвођачем 
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3) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  ИЗРАЖЕН  У  БРОЈУ  ДАНА ОД  ДАНА ОТВАРАЊА 

ПОНУДА 

 

 

 

 

 
 

 
 

4) ОСТАЛИ  ПОДАЦИ  РЕЛЕВАНТНИ  ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ  УГОВОРА 

 

Укупна цена добара без ПДВ:  

Укупна цена добара са ПДВ:  

Рок испоруке:  

Рок плаћања: максимално 45 дана од дана испоруке добра 

Обим ангажовања подизвођача (%):  

Гарантни рок за испоручена добра:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Понуђач 

 

 
 

М.П. 
 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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5) ОПШТИ  ПОДАЦИ  О ПОДИЗВОЂАЧУ (правно лице) 
 

 
 

Назив 

(скраћено пословно име) 

 

Пуно пословно име:  

Правни облик:  

Седиште:  

Адреса седишта:  

Шифра делатности:  

Назив делатности:  

Матични број:  

ПИБ:  

Назив банке:  

Број рачуна код банке:  

Телефон:  

Телефакс:  

Е-маил адреса:  

Име и презиме овлашћеног 

лица за потпис уговора: 

 

Део предмета набавке који 

ће извршити: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

                                                                                                      Подизвођач 
 

 
 

М.П.                   
(потпис овлашћеног 

лица) 
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5) ОПШТИ  ПОДАЦИ  О ПОДИЗВОЂАЧУ (предузетник) 

 

Назив:  

Име оснивача:  

Јединствени матични број 

грађана - ЈМБГ: 

 

Пуно пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Општина седишта:  

Место:  

Поштански број:  

Улица и број:  

Матиĉни број:  

Шифра делатности:  

Опис делатности:  

ПИБ:  

Назив банке и број рачуна:  

Телефон:  

Е-маил адреса:  

Име и презиме овлашћеног 

лица за потпис уговора: 

 

Део предмета набавке који 

ће извршити: 

 

 
 
 
 

                                                                                                Подизвођач 
 

 
 

М.П.                   
(потпис овлашћеног 

лица) 
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6) ТАБЕЛАРНИ  ДЕО ПОНУДЕ 

 
ОПИС ДОБРА УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ 
израда, испорука и монтажа 
канцеларијског и библиотечког 
намештаја у згради Филозофског 
факултета 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Место и датум                                                                     Потпис понуђача: 

подношења понуде: 
 

М.П.       
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7. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, ОБРАЗАЦ  ЗА ОЦЕНУ  ИСПУЊЕНОСТИ  

И УПУТСТВО  КАКО СЕ  ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ ТИХ  УСЛОВА 

 
Обавезни услови  за учешће   по члану  75. ЗЈН 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

1.   да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2.   да он и његов законски заступник није осуђиван на неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре; 

3.   да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објављивања односно слања позива за подношење 

понуда; 

4.   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. 

 
Додатни услов за учешће по члану  76. ЗЈН 

1. да располаже довољним кадровским и техничким капацитетима (минимално 5 

стално запослених и 1 доставно возило). 

 

Упутство како да се доказује испуњеност услова из члана 75. ЗЈН 
 

Испуњеност услова понуђач доказује достављањем следећих 

доказа уз понуду: 

1.   извода из регистра надлежног органа 
- за правно лице:  извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извода из регистра надлежног Привредног суда 
- за предузетника: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извода из 

одговарајућег регистра 

2.   потврде надлежног суда 
- за правно лице: извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов 
законски заступник није осуђиван на 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 предузетника: извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко 

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

кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
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3.   потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних 

субјеката 
-  за правно лице: потврде привредног и прекршајног суда  да му није изречена мера 
забране обављања делатности, или  потврде Агенције за привредне регистре да код 
овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву  изречена мера 
забране обављања делатности 
-  за предузетника: потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа 

није регистровано, да му је као привредном субјекту изреĉена мера забране обављања 

делатности. 

 

4.   потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно 

социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач 

налази у поступку приватизације 
- за правно лице: уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да 
је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавих прихода 

- за предузетника:  уверења Пореске управе Министарства финансија и 

привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 

управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавих прихода. 
 

 
 

Доказ – потврде под тачкама 2., 3., и 4. не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. Доказ – потврде под тачком 3. мора бити издат након 

објављивања позива за подношење понуда. 

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

може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача ĉија је понуда на 

основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Понуђач није дужан да доставља извод из регистра који се води при Агенцији за 

привредне регистре обзиром да су ови подаци јавно доступни на интернет страници 

надлежног органа, али је обавезан да Наручиоцу  достави тачне податке потребне за 

претраживање електронске базе података Агенције за привредне регистре и то: 

 Пословно име привредног друштва, предузетника или другог облика 

организовања, уписаног у регистар, 

 Матични број привредног друштва, предузетника или другог облика 

организовања, уписаног у регистар. 

По установљавању регистра понуђача, понуђач уписан у регистар  није дужан да 

доказује испуњеност услова за уĉешће у јавној набавци, али је обавезан да 

Наручиоцу  достави тачне податке потребне за претраживање електронске базе 

података регистра понуђача при Агенцији за привредне регистре и то: 

 пословно име привредног друштва, предузетника или другог облика 

организовања, уписаног у регистар, 

 матични број привредног друштва, предузетника или другог облика 
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организовања, уписаног у регистар, 

   порески идентификациони број (ПИБ), 

 лично име и јединствени матични лични број (ЈМБГ), односно број пасоша 

и земље издавања законског заступника  понуђача,  ако је законски 

заступник физичко лице и пословно име и матични број законског 

заступника понуђача ако је заступник правно лице. 
 
 
 

 

Упутство како да се доказује испуњеност услова из члан 76. ЗЈН 

 

Фотокопије радних књижица запослених и фотокопија саобраћајне дозволе за возило. 
 
 

НАПОМЕНА: Испуњеност услова утврђених конкурсном документацијом, 

понуђач може да доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012). 

 
Образац изјаве из претходног става чини саставни елеменат конкурсне 

документације.  

У случају да понуђач достави писану изјаву сходно наведеном члану, није у обавези 

да доставља доказе из члана 75. и 76. Закона! 
 

 
                             

ОБРАЗАЦ 
 
У поступку доделе уговора о јавној набавци мале вредности добара –  

израда, испорука и монтажа канцеларијског и библиотечког намештаја у 

згради Филозофског факултета, редни број набавке 51/2013.  

 

Испуњеност  услова  из  ĉлана  75.  и  76.  Закона  о  јавним  набавкама,  понуђач  

доказује достављањем следећих доказа уз понуду: 
 

 
 

Р.Бр. Услови из члана 75. и 76. ЗЈН Докази из члана 77. ЗЈН Испуњено

ст услова 

1. Регистрован је код 

надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући 

регистар. 

Извод из регистра надлежног органа. Да         Не 
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2. Он и његов законски заступник 

није осуђиван на 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. 

Потврде надлежног суда. Да          Не 

3. Није му изречена мера 

забране обављања 

делатности, која је на снази у 

време објављивања односно 

слања позива за подношење 

понуда. 

Потврде надлежног суда или 

надлежног органа за регистрацију 

привредних субјеката. 

Да         Не 

4. Измирио је доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране 

државе када има седиште на 

њеној територији. 

Потврде надлежног пореског 

органа и организације за обавезно 

социјално осигурање или потврде 

надлежног органа да се понуђач 

налази у поступку приватизације. 

Да         Не 

5. Располаже довољним 

техничким и кадровским 

капацитетом. 

Фотокопије радних књижица 

запослених 
Да         Не 

 

 
 

Потпис понуђача: 
 

 
 

М.П.        

 
 

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ПО  ЧЛАНУ  77.  СТАВ 4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 124/2012)  О  

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ КОНКУРСНОМ  

ДОКУМЕНТАЦИЈОМ 

 
НАПОМЕНА:   ИЗЈАВА ЋЕ  СЕ  СМАТРАТИ ВАЛИДНОМ САМО АКО  ЈЕ  

ДОСТАВЉЕНА НА ОБРАСЦУ  НАРУЧИОЦА КОЈИ ЈЕ  САСТАВНИ ДЕО 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. 
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ИЗЈАВА 

 

Назив понуђача 

(скраћено име): 

 

Правни облик:  

Седиште  

понуђача: 

 

Адреса седишта:  

Пуно пословно 

име 

понуђача 

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

На основу члана 77.  став 4. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ бр. 124/2012) 

 
ПОНУЂАЧ:    

     (пун назив понуђача и адреса) 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје                                                                            

 

                                                                ИЗЈАВУ 

 
 

Да испуњава услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну набавку мале 

вредности добара – израда, испорука и монтажа канцеларијског и библиотечког 

намештаја у згради Филозофског факултета, редни број набавке 51/2013, 

 

и то: 

 
1.   Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2.   Да он и његов законски заступник није осуђиван на неко од кривичних дела као 

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

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

давања мита, кривично дело преваре.; 

3.   Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања односно слања позива за подношење понуда.; 
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4.   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; 
5.  Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом, минимум 

једно  стручно лице за извршење набавке. 
 
 
 
 

У    

дана                                                        М.П.         

                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 

 
 
 

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ПО  ЧЛАНУ  92.  СТАВ 6.  ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 124/2012) 
НАПОМЕНА:   ИЗЈАВА ЋЕ  СЕ  СМАТРАТИ ВАЛИДНОМ САМО АКО  ЈЕ  
ДОСТАВЉЕНА НА ОБРАСЦУ  НАРУЧИОЦА КОЈИ ЈЕ  САСТАВНИ ДЕО 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. 

 
ИЗЈАВА 

Назив понуђача 

(скраћено име): 

 

Правни облик:  

Седиште  

понуђача: 

 

Адреса седишта:  

Пуно пословно 

име 

понуђача: 

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

На основу члана 92.  став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

бр. 124/2012) 

 
ПОНУЂАЧ:    

                                   (уписати пу назив и адресу понуђача) 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје  

 

 

                                                                    

 

                                                                   ИЗЈАВУ 



Page 43 of 46 

 

 

Page | 43 

 

 
 

Да испуњава обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и заштити права 

интелектуалне својине. 
 
 
 
 
 
 
 

У    

дана                                                               М.П.         

                                                                                           (потпис овлашћеног 

лица) 

 

 
 

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ  ПРЕМА ЧЛАНУ  26.  

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 124/2012) 
НАПОМЕНА:   ИЗЈАВА ЋЕ  СЕ  СМАТРАТИ ВАЛИДНОМ САМО АКО  ЈЕ  
ДОСТАВЉЕНА НА ОБРАСЦУ  НАРУЧИОЦА КОЈИ ЈЕ  САСТАВНИ ДЕО 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. 

 
ИЗЈАВА 

Назив понуђача 

(скраћено име): 

 

Правни облик:  

Седиште  

понуђача: 

 

Адреса седишта:  

Пуно пословно 

име 

понуђача: 

 

Матични број  

ПИБ:  

 

На основу члана 26.  став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

бр. 124/2012) 

 
ПОНУЂАЧ:     

                                       (уписати пун назив и адресу понуђача) 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје  
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                                                                ИЗЈАВУ 

 
Да понуду даје независно, без договора са другим понуђачима  или 

заинтересованим лицима. 
 

 
 
 

У    

дана    

М.П. 
 

 

                                                                                                               (потпис овлашћеног лица) 

 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ЈНМВ БР. 

51/2013 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Број:  

Дана:   

 

 

УГОВОР 
о јавној набавци мале вредности, 

израда, испорука и монтажа канцеларијског и библиотечког намештаја у згради 

Филозофског факултета 

 
 

Закључен између: 

 

Филозофског факултета, са седиштем у Новом Саду, ул. др Зорана Ђинђића бр.2, 

који заступа проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, декан  порески идентификациони број 

100237441,   

(у даљем тексту: Факултет) 

 

и 

 «______________» .са седиштем у __________, ул. ________________ бр.____, кога 

заступа ____________, директор, порески идентификациони број ______________, 

( у даљем тексту: Понуђач). 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 

- да је Факултет дана ________.године донео Одлуку о покретању поступка за јавну 

набавку мале вредности број 02-________/2, набавка добара, израда, испорука и монтажа 
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канцеларијског и библиотечког намештаја у згради  Филозофског факултета у Новом 

Саду; 

Редни број  набавке 51/2013; 

- да је Понуђач  дана _________.године  доставио понуду број 02-_______, која се налази у 

прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора; 

- да је Факултет у складу са Законом о јавним набавкама и Правилником о поступку јавне 

набавке мале вредности спровео поступак и донео Одлуку о избору најповољније понуде, 

дел.бр.02-_______ од _________.године  и са  изабраним понуђачем закључује овај  

Уговор. 

 

 

Члан 2. 

Предмет Уговора чини  опрема и радови чија спецификација је одређена у понуди 

Понуђача бр.02-________ од ________.године, која је у прилогу Уговора и чини његов 

саставни део. 

          

 

 

Члан 3. 

Понуђач  се обавезује се да ће Факултету испоручити канцеларијски и библиотечки 

намештај и извршити радове на монтажи истог у складу са тендерском документацијом, 

поштујући законске нормативе и правила струке. 

Понуђач је обавезан да у току ивршења Уговора обезбеди све мере заштите на раду 

као и противпожарну заштиту.  

Понуђач се обавезује да ће предметне радове извршити сопственом опремом, за 

чији квалитет сноси одговорност. 

 

Члан 4. 

Понуђач је обавезан да у сваком моменту  током извршења уговора дозволи 

лицима која одреди Факултет као надзорни орган, увид и контролу извршења радова и 

квалитета намештаја  који је предвиђен за монтажу. 

Имена лица која Факултет одреди као технички надзорни орган ће бити достављена 

Понуђачу најкасније 2 (два) дана пре почетка радова. 

 

Члан 5. 

Као рок за завршетак испоруке и монтаже опреме и радова из члана 2. овог Уговора 

се одређује рок од ______ календарских дана од дана потписивања Уговора. 

 

Члан 6. 

Понуђач се обавезује да ће у случају наступања околности које успоравају  или 

онемогућавају извршење посла, одмах обавестити  Наручиоца. 

Уколико у току извршења радова на монтажи намештаја дође до потребе извођења 

накнадних и непредвиђених радова, односно испоруке и монтаже додатне опреме, 

Понуђач  може приступити радовима и монтажи истих тек након добијања писмене 

сагласности Наручиоца. 

Понуђач се обавезује да ће у току извршења радова поштовати кућни ред 

Факултета. 
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Члан 7. 

Понуђач је обавезан да у току трајања гарантног рока (_____ месеци од дана 

комисијског пријема окончаних радова на монтажи намештаја), на писмени позив 

Наручиоца у најкраћем могућем року отклони уочене недостатке на опреми и радовима о 

свом трошку. 

Уколико су недостаци из претходног става настали насилним коришћењем 

намештаја и опреме или вишом силом, Понуђач није у обавези да исте отклони о свом 

трошку. 

 

Члан 8. 

Факултет се обавезује  да ће износ од _________ динара без ПДВ-а, уплатити 

Понуђачу максимално 45  дана  након завршетка монтаже намештаја и извршеног пријема 

истог, којом приликом ће се сачинити комисијски записник о примопредаји опреме и 

радова који ће потписати овлашћени представници Факултета и Понуђача. 

Као средство финансијског обезбеђења посла, Понуђач ће доставити Факултету 

потписану и оверену соло бланко меницу наплативу безусловно и неопозиво, без протеста 

и трошкова,  са пратећим меничним овлашћењем. 

 

Члан 9. 

 Овај Уговор предвиђа сарадњу само између уговорних страна, те Понуђач  не може 

ни једно право ни обавезу коју има по овом Уговору пренети на неко друго правно или 

физичко лице. 

 

Члан 10. 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно. 

Уколико спор између уговорних страна не буде решен споразумно, уговара се 

надлежност стварно надлежног 

 

 

Члан 11 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за обе 

уговорне стране. 

 

Члан 12. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале и разумеле и да 

уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.    

 

           

 

   За Понуђача      За  Филозофски факултет 

            

          

  ___________________                                           Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш                            

 


