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Установа студентског стандарда 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД  
Нови Сад, ул. Др Симе Милошевића бр. 4  

Број: 05/09-581/4 
Дана: 18.06.2019. године  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

К О Н К У Р С Н А  Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА НА ДВЕ ГОДИНЕ 
 

Редни број набавке: ЈН-ОС 04/2019 
 
 

Набавка добара - средства и прибор за одржавање хигијене 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Претходно обавештење: 
 

19.04.2019. године 
 

Објављен Позив: 18.06.2019. године 
Крајњи рок за достављање 
понуда: 

04.07.2019. године до 08,00 часова 

Понуде доставити на адресу: 
Установа: Студентски центар Нови Сад 

Место: Нови Сад,  улица Др Симе Милошевића бр. 4 

Јавно отварање понуда, 
обавиће се   

У просторијама наручиоца у Управној згради, 
у сали за састанке, III спрат, 

ул. Др Симе Милошевића бр. 4, Нови Сад 
дана 04.07.2019. године у 08,30 часова 

Укупан број страна: 
 

83 
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На основу члана 32, 40, 40а и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
("Сл.гласник РС" бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 
(дел.бр. 05/09-581 од 18.06.2019. године) и Решења о образовању Комисије која спроводи 
поступак јавне набавке (дел.бр. 05/09-581/1 од 18.06.2019. године) припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку добара - средства и прибор за одржавање хигијене 
 

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈН-ОС 04/2019 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
Прилог  1. Подаци о јавној набавци  

Прилог 2. Подаци о предмету јавне набавке 

Прилог 3. Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова 

Прилог 4. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

Образац 1. Подаци о понуђачу  

Образац 2. Изјава о независној понуди 

Образац 3. Изјава понуђача о ангажовању подизвођача 

Образац 4. Општи подаци о подизвођачу 

Образац 5. Општи подаци о члану групе понуђача 

Образац 6. Изјава о испуњавању услова из чл. 75 ЗЈН - за понуђача 
Образац 7. Изјава о испуњавању услова из чл. 75 ЗЈН - за подизвођача 
Образац 8. Референт листа 

Образац 9. Потврда за референце 

Образац 10. Образац понуде 

Образац 11. Модел оквирног споразума 

Образац 12. Техничка спецификација  

Образац 13. Образац структуре цена са упутством како да се попуни 

Образац 14. Изјава о поштовању прописа из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама 

Образац 15. Трошкови припреме понуда 

Образац 16 и 16а. Менично овлашћење 

Образац 17. Модел наруџбенице 

 
КОМИСИЈА: 

 

1. Горан Грбић, председник  
- Лука Удовичић, заменик председника 

2. Александра Ћулибрк, члан 
- Слађана Глушац, заменик члана 

3. Адриана Бањанин, члан (службеник за јавне набавке) 
- Јелена Амиџић, заменик члана (службеник за јавне набавке) 
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Прилог 1. 

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Општи подаци о јавној набавци: 
Назив Наручиоца: УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД  
Адреса Наручиоца: Др Симе Милошевића бр. 4, Нови Сад 
Интернет страница Наручиоца: www.scns.rs 
Врста Наручиоца: државна својина, просвета 
 
2. Врста поступка јавне набавке: 
Предметна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Подаци о предмету набавке: 
 
Предмет јавне набавке: набавка добара - средства и прибор за одржавање хигијене. 
Назив из општег речника набавке: Производи за чишћење и полирање; Производи за 
чишћење; Разни готови текстилни производи; Метле, четке и други производи разних 
врста; Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете, Вреће и кесе за отпад од 
полиетилена. 
Ознака из општег речника набавке: 39800000,39830000;3952500,39224000;33760000,19640000; 
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке, није обликован по 
партијама.  
 
Процењена вредност јавне набавке, за период од 2 (две) године износи 60.000.000,00 без 
ПДВ-а, односно по годинама:  
 
1. 2019-2020. година - 30.000.000,00 динара без пдв-а; 
2. 2020-2021. година - 30.000.000,00 динара без пдв-а. 
 
4. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума о јавној 
набавци предметних добара, на период од 2 године са једним добављачем. 
 
5. Набавка није резервисана за установе, организације, удружења или привредне субјекте за 
радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са 
инвалидитетом. 
 
6. Подношење електронске понуде није допуштено. 
 
7. Врста, оквирне количине и опис добара дати су у техничкој спецификацији која је 
саставни део понуде. 
 
8. Лице за контакт: Адриана Бањанин (службеник за јавне набавке), факс. 021/458-926, e-
mail: javne.nabavke@scns.rs, радним данима, понедељак-петак у периоду од 07.00 до 14.00 
часова. 
 
9. Претходно обавештење објављено дана 19.04.2019. године на Порталу јавних набавки:  
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PrethodnoObavestenje.aspx?idd=2306528 
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Прилог 2.  
 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
КОЛИЧИНЕ:  
 
У Обрасцу техничке спецификације наведене су оквирне количине за период од 2 године, 
односно за период важења оквирног споразума, на основу којих ће понуђачи дати цену и 
чија укупна вредност без ПДВ-а ће се користити за рангирање понуда.  
 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ:  
 
Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из спецификације. Уколико се 
не поднесе за све врсте и количине из спецификације, понуда неће бити разматрана и биће 
одбијена као неприхватљива. 
 
НАЧИН ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И НАРУЏБЕНИЦА: 
 
Оквирни споразум се закључује са једним понуђачем чија је понуда оцењена као 
одговарајућа и прихватљива.  
 
Критеријуми за доделу оквирног споразума су наведени у Прилогу 4, тачка 11. конкурсне 
документације.   
 
Оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године од дана обостраног потписивања, 
с тим да почетак примене и важења оквирног споразума не може да буде пре 15.07.2019. 
године, због важећег уговора који тада истиче.  
 
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се издавање више наруџбеница, у 
зависности од стварних потреба Наручиоца. 
 
Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној 
набавци, већ обавеза за неопходним добрима настаје издавањем наруџбенице. 
 
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ СА ЈЕДНИМ ДОБАВЉАЧЕМ:  
 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом 
набавке, Наручилац ће појединачне набавке реализовати издавањем наруџбенице.  
 

При издавању наруџбенице о јавној набавци, не могу се мењати битни услови из овог 
оквирног споразума. 
 
Наруџбеница се издаје под условима из овог оквирног споразума у погледу спецификација 
предмета набавке, цене, начина и рока плаћања, места, начина и рока испоруке добара и 
других битних елемената за извршење предметне набавке.  
 

Наручилац ће у наруџбеници навести тачну спецификацију и количину добара које 
наручује, као и укупну вредност према јединичним ценама датим у понуди. Исту ће 
електронским путем доставити Понуђачу, те је друга страна дужна да потврди пријем мејла 
и један примерак  наруџбенице достави Наручиоцу уз рачун. 
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Прилог 3. 
 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама.  

 

Испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 1) 2) и 4) Закона о јавним набавкама понуђач 

може доказати и изјавом, док испуњеност услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, 

понуђач доказује достављањем доказа уз понуду, који могу бити у неовереним фотокопијама 

и у свему у складу са конкурсном документацијом. 

 
Чл. 75 Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
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. 
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
Изјава којом се доказују услови из тачке 1) - 3) се подноси на обрасцу изјаве који чини 
саставни део конкурсне документације, који се попуњава, потписује од стране одговорног 
лица Понуђача и оверава печатом (Образац бр. 6). 
 
Изјава којом се доказују услови из тачке 1) - 3) се подноси на обрасцу изјаве који чини 
саставни део конкурсне документације, који се попуњава, потписује од стране одговорног 
лица Подизвођача и оверава печатом (Образац бр. 7). 
 
Изјава којом се доказује услов из тачке 4) се подноси на обрасцу изјаве који чини саставни 
део конкурсне документације, који се попуњава, потписује од стране одговорног лица 
Понуђача и оверава печатом (Образац бр. 14). 
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Чл. 76 Закона - ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
5. Услов: да располаже довољним кадровским и техничким капацитетом и то: 
 
5.1. да има најмање 5 (пет) запослених лица на неодређено или одређено време или ангажоване 
уговором који ће бити задужени за реализацију, односно минимум 2 возача и 3 радника на 
пословима комерцијалисте. 
 
Доказ: фотокопија уговора о раду, образац пријаве на обавезно социјално осигурање (M 
oбразац) или за уговорно ангажована лица фотокопију уговора о делу, уговора о обављању 
привремених и повремених послова, уговора о допунском раду или другог уговора који је 
правни основ његовог ангажовања од стране Понуђача. 

5.2. да у моменту подношења понуде поседује/користи минимум два доставнa возила потребна за 
транспорт предметних добара. 
 
Доказ: Понуђач доказује да испуњава овај услов достављањем обрасца очитане саобраћајне 
дозволе или фотокопије уговора о закупу/лизингу. 
 
НАПОМЕНА: Приликом испоруке добара, возило мора да буде ниже од 2,60 м због пролаза 
до магацина или је потребно обезбедити сопствене раднике ради истовара добара. 
 
6.Услов: да располаже са следећим пословним капацитетом, односно да је у претходне 3 године 
од дана објављивања позива за подношење понуда (од 18.06.2016. до 18.06.2019. године) остварио 
пословни приход по основу испоручених добара који су предмет јавне набавке т.ј. извршио 
испоруку предметних добара у уговореном року, обиму и квалитету и да у року трајања уговора 
није било рекламација на исто у траженом минималном износу од 90.000.000,00 динара без ПДВ-
а и да су рекламације успешно отклоњене. 

Доказ: Референтна листа (Образац 8) уз потврде издате и потписане од стране референтног 
наручиоца/купца (Образац 9). 

7. Услов: да поседује уговор о пословно техничкој сарадњи за дистрибуцију добара произвођача 
"Winterhalter" (од редног броја 52 до 63), са овлашћеним дистрибутером или генералним 
заступником. 

Доказ: Фотокопија уговора о пословно техничкој сарадњи.  

 
Напомена: 
- Уколико Понуђач понуду подноси са подизвођачем(има), дужан је да за подизвођача(е) у 
понуди достави доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75 став. 1 тач.1), 2) и 4) овог 
Закона, а у складу са чл. 80 Закона о јавним набавкама;  
 
- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки Понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из чл. 75 став. 1 тач.1), 2) и 4) овог Закона. Додатне услове 
испуњавају заједно, у складу са чл. 81 Закона о јавним набавкама. 
 
- Уколико су докази јавно доступни, понуђач може уместо траженог доказа навести 
интернет страницу где се ти подаци налазе. 
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ОПШТЕ ОДРЕДНИЦЕ 
 

Ако је Понуђач доставио изјаву из члана 77. ст. 4. овог Закона, Наручилац ће пре доношења 
одлуке о закључењу оквирног споразума од Понуђача чија је понуда оцењена као 
најповољнија да затражи да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да 
затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац 
доказе може да затражи и од осталих Понуђача. Наручилац неће од Понуђача затражити 
достављање свих или појединих доказа уколико за истог Понуђача поседује одговарајуће 
доказе из других поступака јавних набавки код Наручиоца. Ако Понуђач у остављеном 
року не достави тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
Понуђачи који су регистровани у регистру привредних субјеката који води Агенција за 
привредне регистре не морају по позиву наручиоца да доставе доказ о испуњености услова 
из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно 
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 
Понуђачи који су уписани у регистар Понуђача на основу члана 78. Закона о јавним 
набавкама нису у обавези да по позиву наручиоца достављају доказе о испуњености 
обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4), али је препорука да у понуди наведу да су 
регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре. 
 
Докази о испуњености услова које ће Наручилац захтевати су следећи: 
 

 Чл. 75 Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 
1.Услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 
 
Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног суда (копија, без обзира на датум 
издавања извода) 
Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из одговарајућег регистра (копија, без обзира на датум издавања извода) 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 
понуђача. 
 
2.Услов: 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. 
 
Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и 
његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична 
дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда) и то: 
1) Извод из казнене евиденције, односно  Уверење основног суда (које обухвата и податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 
Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно 
лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела противживотне 
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средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 
Посебна 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 понуђач (правно лице) није осуђиван за 
кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. 
2) Извод из кaзнене евиденције, односно Уверење посебног одељења (за организовани 
криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе.  
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. 
Уколико Понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од 
њих. 
Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко 
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела против привреде,кривична дела против заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (копија, не старија од 
два месеца од дана отварања понуда) 
Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 
 
Доказ за физичка лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко 
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине,  
кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (копија, не старија од два 
месеца од дана отварања понуда). Захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта.  
Овај доказ Понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 
понуђача. 
 
3. Услов: 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. 
 
Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да 
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (копије, не старије од два 
месеца од дана отварања понуда). 
Доказ за предузетнике као понуђаче: 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 (копије, не старије од два 
месеца од дана отварања понуда). 
Доказ за физичка лица као понуђаче: 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(копије, не старије од два 
месеца од дана отварања понуда). Овај доказ, Понуђач доставља и за подизвођаче, односно 
достављају сви чланови групе понуђача. 
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Прилог 4.  
 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је одређени документ на страном 
језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог 
документа на српски језик.  
 
Уколико превод документа није достављен, а наручилац из достављеног не може да 
вреднује понуду и врши стручну оцену, тада ће поступити у складу са чл. 93 ст. 1 ЗЈН и 
позвати понуђача да у одређеном року достави превод тог документа на српски језик. 
 
2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ  
 
Понуда мора да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. 
Докази могу бити у неовереним фотокопијама. 
 
Пожељно је да понуђач обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом достави у 
фасцикли са механизмом или повеже траком (јемствеником) у целину, тако да се не могу 
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози.  
 
Средства финансијског обезбеђења доставити у пластичној фолији која ће бити повезана са 
осталом траженом документацијом. 
 
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени конкурсном 
документацијом као и попуњени, потписани и оверени обрасци из конкурсне 
документације. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, обавезно се прилаже Споразум којим се понуђачи 
из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују, у складу са чланом 81. Закона о јавним 
набавкама. 
 
Уколико достављена понуда не садржи сву тражену документацију, обрасце, прилоге и 
споразум (ако понуду доставља група понуђача) – таква понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 
3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, 
ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА  
 
Понуде се припремају у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) позивом за подношење понуда и конкурсном 
документацијом. Понуђач доставља понуду у писаном облику. 
 
Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла 
да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и 
оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена. 
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Сваки образац конкурсне документације понуђач је дужан да овери печатом и потпише и 
то: 
 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално - сваки образац мора бити 
оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;  
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем - сваки образац мора бити 
оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 
- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу 
попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу 
овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом 
оверити обрасце из конкурсне документације (у ком случају је то потребно дефинисати 
споразум о заједничком наступу), изузев Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању 
обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона, које морају бити потписане и оверене печатом од стране 
сваког понуђача из групе понуђача. 
 
Обрасце који су у конкретном случају непримењиви т.ј. не односе се на понуду понуђача 
(нпр. подаци о подизвођачу, изјава о ангажовању подизвођача и слично), понуђач није у 
обавези да их потпише и овери, нити да их достави у понуди. 
 
НАПОМЕНА: У складу са Законом о изменама и допунама Закона о привредним 
друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 44/2018) од 1. октобра 2018. године сва писана акта 
(захтеви, дописи, уговори и остала документа) која достављају привредна друштва односно 
предузетници су важећа и валидна иако нису оверена печатом тог привредног друштва, 
односно предузетника. У том погледу указујемо да понуђачи више нису у обавези да обрасце 
из конкурсне документације оверавају печатом, односно да недостатак печата на обрасцима 
у понуди неће бити разлог за одбијање понуде као неприхватљиве. 
 
4. ПАРТИЈЕ 
 
Набавка није обликована по партијама. 
 
5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  
 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
 
Уколико Понуђач достави понуду са варијантама, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 
6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА, ДОСТАВЉАЊЕ УЗОРАКА 
 
Понуђач може поднети само једну понуду у оквиру предметне јавне набавке. 
 
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. 
 
У Обрасцу понуде, Понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може се сигурношћу утврдити да се први пут отвара, лично на 
писарницу сваког радног дана од понедељка до петка, у периоду од 07.00 - 14.00 часова или 
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путем поште на адресу Наручиоца: ул. Др Симе Милошевића бр. 4 у Новом Саду, са 
обавезном назнаком на лицу коверте "НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЈН-ОС Ред. Бр. 04/2019", 
препоручено поштом или лично преко писарнице Наручиоца.  
 
На полеђини коверте (пошиљке) навести назив и адресу Понуђача, особу за контакт и број 
телефона лица за контакт као и то да ли Понуђач наступа самостално или понуду подноси 
групе понуђача, када је неопходно назначити ко је овлашћени члан групе - представник 
групе Понуђача. 
 
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након 
истека рока за подношење понуда. Неблаговремене понуде Комисија Наручиоца ће, по 
окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене Понуђачу са назнаком да су 
поднете неблаговремено. 
 
ДОСТАВЉАЊЕ УЗОРАКА: Понуђач је обавезан да уз понуду достави узорке (наведено за 
које ставке у Техничкој спецификацији, колона "Посебан захтев наручиоца") које је 
потребно обележити одговарајућим бројем (редним бројем из табеле), а исти ће након што 
оквирни споразум буде закључен са изабраним понуђачем, бити враћени осталим 
понуђачима. Уколико понуђач не достави узорке, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 
Наручилац ће вршити проверу узорака на следећи начин: упоређивањем садржаја 
декларације са подацима из техничке спецификације за дати производ односно са 
садржином достављеног доказа, бројањем садржине паковања и бројањем слојева 
производа (нпр. тоалет папир, салвете, папирни убруси).   

 
Достављени узорци понуђача са којем буде закључен оквирни споразум, биће задржани до 
испуњења уговорене обавезе изабраног понуђача. 
 
7. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  
 
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, на III спрату 
Установе у ул. Др Симе Милошевића бр. 4 у Новом Саду. Отварање понуда је јавно и може 
присуствовати свако заинтересовано лице. 
 
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 
Понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење 
(потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда. 
 
8. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ   
 
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан 
је да исто наведе у понуди, да наведе део набавке који ће поверити подизвођачу, као и 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, при чему учешће 
подизвођача у извршењу јавне набавке не може бити веће од 50% од целокупне вредности 
понуде у складу са Законом о јавним набавкама. 
 
Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 
75. став 1. тачка 1) 2) и 4) Закона о јавним набавкама. Додатне услове за учешће понуђач 
испуњава самостално.  
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Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоцу, без обзира на 
број подизвођача. Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 
 
Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке то 
дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се 
извршава преко тог подизвођача. 
 
Наручилац ће омогућити понуђачу да приговори на захтев подизвођача наведен у 
претходном ставу, ако потраживање није доспело. Понуђач не може ангажовати као 
подизвођача лице које није наведено у понуди, у супротном наручилац ће реализовати 
средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац 
претрпео знатну штету. У том случају, Наручилац је дужан да обавести организацију 
надлежну за заштиту конкуренције. 
 
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача, након подношења понуде, настала трајнија неспособност плаћања, ако то 
лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност 
Наручиоца. 
 
9. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ - обавезно доставити споразум групе понуђача. 
 
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 
 
Сваки члан из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености 
услова из члана 75. став 1. тачка 1) 2) и 4) Закона о јавним набавкама, а остале услове из 
члана 76. овог Закона, понуђачи испуњавају и доказују заједно. 
 
У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке а 
који обавезно садржи: 
а) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 
б) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
 
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују 
и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом.  
 
10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 
На основу члана 4а став 5. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама ("Службени гласник РС", бр. 119/12, 68/15 и 113/17), а у складу са 
Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за 
исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура ("Службени 
гласник РС", бр. 7/18, 59/2018 и 8/2019), све фактуре које буду испостављене за Установу 
Студентски центар Нови Сад након 01.03.2018. године, морају бити регистроване у 
Централном регистру фактура (https://www.trezor.gov.rs/Centralni-registar-faktura-lat.html). 
У супротном, испостављена фактура не може бити плаћена. 
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Рок плаћања је до 45 календарских дана од дана пријема исправног рачуна, у складу са 
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
("Службени гласник РС", бр. 119/12, 68/15 и 113/17). 
 
Отпремница и рачун морају гласити на "Установа Студентски центар Нови Сад" и морају 
да садрже: деловодни број оквирног споразума и издате наруџбенице под којим су заведени 
у Студентском центру Нови Сад, тачан назив добра и редни број из обрасца структуре цена, 
јединичне цене. Уз рачун се доставља примерак наруџбенице. 
 
Рачун се испоставља на основу документа - отпремнице којом се верификује квантитет и 
квалитет испоруке.  
 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
Авансно плаћање није дозвољено. Уколико понуђач у понуди захтева авансно плаћање, 
понуда ће бити одбијена. 
 
11. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  

 
Наручилац ће закључити оквирни споразум са једним понуђачем чија је понуда изабрана 
као најповољнија на основу члана 84. Закона о јавним набавкама, а уз примену 
критеријума "најнижа понуђена цена" сходно чл. 85. ст. 1 тач. 2) Закона о јавним 
набавкама. 
 
Под "најнижом понуђеном ценом" подразумева се збир свих укупних јединичних цена без 
ПДВ-а. Укупна јединична цена се добија множењем оквирних количина са јединичним 
ценама без ПДВ-а. 
 
1. Уколико након извршене оцене понуда две или више понуда имају једнаку најнижу 
понуђену цену, као најповољнија понуда, у смислу члана 84. став 4. ЗЈН, ће бити изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.  
 
2. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о закључењу оквирног споразума, избор за закључење оквирног споразума 
биће извршен системом жреба.  
 
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати извлачење 
путем жреба. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, 
и то тако што ће називе понуђача који имају исту најнижу понуђену цену и најкраћи рок 
испоруке 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 оквирни споразум. 
 
У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде предметна добра домаћег порекла и 
понуде понуђача који нуде добра страног порекла, примењује се одредба чл. 86 ЗЈН.  
 
Понуђач који нуди добра домаћег порекла може као саставни део понуде поднети и доказ о 
домаћем пореклу добара. Доказ је Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна 
комора Србије (Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра 
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домаћег порекла, "Сл. гласник РС" бр. 33/13 и Упутство о начину издавања уверења о 
домаћем пореклу добара у поступцима ЈН "Сл. гласник РС" бр. 73/16).  
 
Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, Наручилац ће пре рангирања 
понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве, да се изјасне 
да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ за исто, односно Уверење о домаћем 
пореклу робе Привредне коморе Србије.    
 
12. НАЧИН ИСПОРУКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  
 
1) Након закључења оквирног споразума, Понуђач је у обавези да испоруку добара врши 
сукцесивно, а све према динамици и количини коју одреди наручилац, без обзира да ли је 
радни или нерадни дан. Испорука добара ће се вршити у магацин наручиоца у Новом Саду. 
 
2) Позив се упућује у електронској форми, издавањем потписане и печатиране 
Наруџбенице, чији пријем је друга страна дужна да потврди и врати наручиоцу уз рачун. 
 
Наручилац оставља могућност за потребом хитне (изненадне) испоруке, коју је понуђач 
дужан да изврши у року не дужем од једног дана од пријема захтева.  
 
Лице задужено од стране наручиоца, захтев за хитном испоруком упутиће телефоном или 
мејлом, с тим да ће у најкраћем року упутити и наруџбеницу у којој ће нагласити да је у 
питању хитна испорука.   
 
3) Добављач је дужан да испоручи Наручиоцу ону количину добара која је Наручиоцу 
неопходна и дужан је да је тачно измери. Нуђење веће или мање количине од тражене 
долази у обзир само ако за то постоје оправдани разлози и то ако се Наручилац са тим 
сагласи. Ово важи за производе који нису оригинално упаковани. Под тачним мерењем 
подразумева се испорука стварно тражене количине производа изражена у килограмима, 
литрима и комадима. Материјал (амбалажа) за паковање не урачунава се у количину 
испоручене робе, осим ако није произвођачко паковање, папир или неки сличан лаган 
материјал. Уколико се роба доставља у кутијама, посудама, бурадима и сл., онда се код 
мерења мора одбити тара, односно тежина доставне посуде. 
 
4) Наручилац и Добављач ће записнички констатовати преузимање добара приликом 
испоруке. У случају утврђених недостатака у квалитету, квантитету и очигледних грешака 
испоручених производа, Наручилац ће сачинити писани приговор (Записник) одмах по 
испоруци ако се недостатак уочи на лицу места или касније уколико установи скривене 
недостатаке на испорученим производима. 
 
Рок за подношење приговора на испоручене производе је рок исписан на декларацији 
производа (рок важења). 
 
Добављач је дужан да одмах а најкасније у року од 24 часа од момента пријема писаног 
приговора на утврђене недостатаке испоручених производа, исте отклони.   
 
Наручилац ће једнострано отказати оквирни споразум са Добављачем без штетних 
последица по себе, уколико у току трајања истог 3 (три) пута записнички утврди недостаке 
у квалитету, квантитету или очигледних грешака испоручених производа, уз отказни рок од 
8 дана и истовремено ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла. 
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У случају да се појави објективна потребе за добрима која нису наведена у спецификацији 
понуде, Наручилац ће се обратити захтевом Добављачу за исказивање цене тог добра која 
не може бити већа од важећег ценовника Добављача и која мора бити упоредива тржишна 
цена. 
 
Уколико се испостави да је цена у важећем ценовнику Добављача виша од упоредиве 
тржишне цене Наручилац ће захтевати да Добављач коригује своју понуду, па у том случају 
издати наруџбеницу.   
 
Наручилац задржава право провере цена код других Добављача те уколико уочи одступања 
у односу на тржишну упоредиву цену, Наручилац ће захтевати да Добављач коригује своју 
понуду. 
 
13. РОК ИСПОРУКЕ 
 
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок испоруке. 
 
Рок испоруке не може бити дужи од 5 (пет) радних дана од дана достављања наруџбенице. У 
случају да понуђач наведе дужи рок испоруке, таква понуда ће бити одбијена. 
 
У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (нпр: сати, минути, око, оквирно, од-
до и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом. 
 
14. КВАЛИТЕТ ДОБАРА И ГАРАНТНИ РОК 
 
Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати стандардима прихаћеним у Републици 
Србији и Европској Унији, захтевима Наручиоца и важећим стандардима квалитета.  
 
Понуђена добра морају бити нова у оригиналном паковању, са декларацијом (оригинална 
декларација поуздано причвршћена на амбалажи). 
 
Понуђена добра морају имати рок употребе минимално 12 месеци од дана извршене 
испоруке. 
 
15. ЦЕНА, ПРОМЕНА ЦЕНА И НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 
 
1. Цене добара која су предмет набавке морају бити изражене у динарима, без пореза и са 
порезом на додату вредност, са свим трошковима које понуђач има у реализацији набавке 
(трошкови транспорта, царина, радна снага,...). 
 
Наведене количине у обрасцу структуре цене су оквирне и могу се повећати односно 
смањити у складу са потребама Наручиоца. 

Коначна вредност оквирног споразума ће се утврдити обрачуном стварно испоручене 
количине добара по уговореним јединичним ценама, с тим да је висина утрошка буџетских 
средстава лимитирана процењеном вредношћу на коју ће Оквирни споразум бити 
закључен.  

Добијени збир укупних понуђених цена без ПДВ-а (јединична цена без ПДВ-а помножена са 
оквирним количинама) представља цену за поређење према којој ће се вршити рангирање 
понуда, а не за оцену прихватљивости понуда и не представља износ који ће Наручилац 
потрошити за јавну набавку. Понуде које прелазе износ процењене вредности неће бити 



Страна 16 од 83 

одбијене као неприхватљиве. 
 
Укупна вредност свих издатих наруџбеница не може бити већа од вредности оквирног 
споразума. 
 
Наручилац може након закључења оквирног споразума без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност оквирног споразума може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог оквирног споразума, а у 
складу са чл. 115 ЗЈН. 
 
2. Цене из понуде су фиксне током трајања закљученог Оквирног споразума и неће 
подлегати променама ни из каквих разлога. 
 
3. Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска цена 
у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и 
изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима. 
 
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача 
детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према 
члану 92. ЗЈН. 
 
Образац структуре цене мора да садржи све трошкове који морају бити урачунати у 
коначну цену. Све понуде за набавку добара се дају на бази доставе добара ФЦО магацин 
наручиоца у Новом Саду. 
 
Понуде понуђача који нису у систему ПДВ-а и понуђача који су у систему ПДВ-а оцењују се 
тако што се упоређују њихове цене исказане без ПДВ-а. 
 
16. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде. 
Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач 
наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена. 
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.), 
иста ће се сматрати неприхватљивом. 
 
17. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
 
1. Понуђач је у обавези да приликом подношења понуде достави средство обезбеђења за 
озбиљност понуде: 
 
- банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 10% вредности понуде без ПДВ-а.  
 
Рок важења банкарске гаранције је минимално исти колико и понуђени рок важења понуде 
од стране сваког понуђача, с тим да не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 
понуда. 
 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити безусловна, неопозива и платива на 
први позив, без приговора. 
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Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико понуђач након 
истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду, одбије да 
потпише или благовремено не потпише оквирни споразум или не достави средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење оквирног споразума прописано конкурсном 
документацијом. 

2. Добављач је дужан да по потписивању оквирног споразума, а најкасније у року од 3 дана 
након ступања оквирног споразума на снагу  преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, 
као средство обезбеђења за добро извршење оквирног споразума, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а 
уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са 
назначеним износом од 5% процењене вредности јавне набавке без ПДВ-а, која је уједно и 
вредност оквирног споразума. 
 
Уз меницу се доставља копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу.  
 
Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума.  
 
Модел меничног овлашћења за добро извршење оквирног споразума дат је у Прилогу 16. 

 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Добављач:  

- без оправданог разлога одбије да поступи по наруџбеници када му је достављена, а у 
складу са овим оквирним споразумом или 
- не достави средство обезбеђења за добро извршење посла. 
 
3. Добављач се обавезује да приликом издавања прве наруџбенице, Наручиоцу преда две 
бланко сопствене менице, само потписане и оверене у складу са картоном депонованих 
потписа у циљу обезбеђења доброг и благовременог извршења свих уговорених обавеза 
добављача.   
 
У складу са Законом о платном промету (''Сл. гласник РС'' бр 31/11) менице морају бити 
регистроване у Регистру меница и овлашћења који се води код НБС.  
 
Уз менице доставити: 
- Менично овлашћење (Прилог 16а) да се меница, без сагласности добављача, може поднети 

пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности наруџбенице без ПДВ-а 

(без навођења износа на менично овлашћење), у случају да не извршава испоруку у 

уговореном року, не испоручи добра која су захтевана наруџбеницом у уговореном 

квантитету и квалитету, кашњења у испоруци или једностраног раскида уговора;  

- Извод са интернет странице НБС- Регистра меница и овлашћења; 
- Копија картона депонованих потписа овлашћених лица код банке на којој се јасно виде 
депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере.  
 
У случају реализације менице од стране Наручиоца, добављач је дужан да обезбеди нову 

потписану, оверену и регистровану бланко сопствену меницу под истим условима. 
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НАПОМЕНА: Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном 
овлашћењу треба да буду идентични, такође и број текућег рачуна на меничном овлашћењу 
(уколико је попуњен) и картону депонованих потписа треба да буде исти. Напред наведена 
средства финансијског обезбеђења се враћају изабраном понуђачу након коначне 
реализације споразума. 

18. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ 
 
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену 
поступка јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у 
поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити 
у наставку поступка или касније. 
 
У складу са чланом  14. став 1. ЗЈН 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. Понуђач је дужан да наведе на основу ког закона је одређени податак означио као 
поверљив и да то образложи.  
 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци 
из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
 
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим 
словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само одређени 
податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну 
ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО». Наручилац не одговара за поверљивост 
података који нису означени на наведени начин. 
 
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, 
наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити 
тако што ће његов заступник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати 
датум и време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове 
поверљивост документа, наручилац ће понуду у целини одбити. Наручилац ће чувати као 
пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за 
отварање понуда. 
 
19. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 
 
Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, заинтересована 
лица могу тражити у писаном облику и то најкасније пет дана пре истека рока за 
подношење понуда при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији. Комуникација у вези са додатним 
информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о 
јавним набавкама. 
 
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници www.scns.rs. 
 
Питања је потребно упутити на адресу наручиоца: Др Симе Милошевића бр. 4 Нови Сад, са 
назнаком: "Додатне информације (или појашњења) за јавну набавку ЈН-ОС 04/2019" или 
послати факсом на број 021/458-926 или електронском поштом на адресу 
javne.nabavke@scns.rs., радним данима, понедељак-петак у периоду од 07.00 до 14.00 часова. 
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Тражење додатних информација и појашњења телефоном у вези са конкурсном 
документацијом и припремом понуде, није дозвољено. 
 
20. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда, наручилац може, било на 
сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица, 
да измени или допуни конкурсну документацију. 
Тако формулисане измене или допуне ће бити објављене на Порталу УЈН и на интернет 
страници наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. ЗЈН, 
продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда на Порталу УЈН и интернет страници наручиоца. 
Све измене, достављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају 
саставни део конкурсне документације.   
У случају продужења рока за отварање понуда, сва права и обавезе наручиоца и понуђача 
које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, подлегаће и продуженом 
крајњем року за подношење понуда. 
 
21.  ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
 
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може да у року за подношење понуде да измени, 
допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако 
наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре 
истека рока за подношење понуда. 
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, 
непосредно преко писарнице наручиоца, или путем поште на адресу наручиоца: Др Симе 
Милошевића бр. 4 Нови Сад, са назнаком: "ИЗМЕНА или ДОПУНА или ОПОЗИВ 
ПОНУДЕ ЈН-ОС 04/2019 - НЕ ОТВАРАЈ". 
 
Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене 
и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан и 
печатиран од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.  
Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у 
затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду и који је 
потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача. 
Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење 
понуда. 
 
22.  ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 
 
Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко 
других речи, изузев када је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио, у ком 
случају ће такве исправке бити оверене - иницијалима особе или особа које су потписале 
понуду и печатом понуђача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као 
релевантну цену по јединици мере.  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
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23. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДА, 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА 
 
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. 
 
Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не смеју 
тражити, нудити или дозволити промене у понуди. 
 
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 
значаја за примену критеријума за доделу оквирног споразума, односно промену којом би се 
понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно 
прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.  
 
Понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема захтева за додатна 
објашњења достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неприхватљива. 
 
24. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ 
УГОВОРИМА  
 
Наручилац може да одбије понуду сходно чл. 82 Закона уколико поседује доказ који 
потврђује да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. овог Закона, 
2) учинио повреду конкуренције, 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао 
 
Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 
 
Доказ може бити: 
- правноснажна судска пресуда или коначна одлука другог надлежног органа; 
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза; 
- исправа о наплаћеној уговорној казни; 
- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року 
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима 
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ – правоснажну судску пресуду или 
коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или 
уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  
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25. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА  
 
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате 
благовремено и које су одговарајуће и прихватљиве. 
 
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене. 
а) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у 
позиву за подношење понуда. 
б) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно 
испуњава све услове из техничке спецификације. 
в) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због 
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права 
наручиоца или обавезе понуђача. 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 
 
Понуда ће бити одбијена: 
1) уколико није благовремена; 
2) уколико поседује битне недостатке; 
3) уколико није одговарајућа; 
4) уколико ограничава права наручиоца; 
5) уколико условљава права наручиоца; 
6) уколико ограничава обавезе понуђача; 
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке. 
 
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ: 
 
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 
3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 
26. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА И ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ  
 
Понуђачи су у обавези да приликом састављања своје понуде изричито наведу да су 
поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде. Накнаду за коришћење патената, као и 
одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси 
искључиво понуђач. 
 
27. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе Понуђач, односно заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН. Захтев за 
заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу непосредно, поштом, маилом или 
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факсом, на адресу Др Симе Милошевића бр. 4 Нови Сад, препоручено са повратницом, 
(javne.nabavke@scns.rs, факс 021/458-926) радним данима од понедељка до петка у периоду 
од 07.00 до 14.00 часова, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе. 
 
Наручилац објављује обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од пријема Захтева за 
заштиту права. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63 ст. 2 ЗЈН указао 
Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац није исте отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из чл. 149 ст. 3. ЗЈН, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
 
После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о обустави поступка, 
рок за подношење Захтева за заштиту права је 10 (десет) 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, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока. 
 
Захтев за заштиту права мора да садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу Наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 
7) потпис подносиоца. 
 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења захтева на 
одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. 
ЗЈН, као и да поступи у свему сагласно Упутству о уплати републичке административне 
таксе који се налази на сајту Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења захтева поступи у 
свему сагласно Упутству о уплати републичке административне таксе који се налази на 
сајту Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (http://kjn.rs/uputstvo-o-uplati-
takse/). 
 
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;  
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(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 (120.000,00);  
(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 ознакa 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. 
 
28. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И ИЗДАВАЊЕ НАРУЏБЕНИЦА 
 
Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија, оквирни споразум ће бити 
закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. 
ЗЈН, односно понуђачи могу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана 
објаве одлуке на Порталу јавних набавки.  
 
Наручилац ће потписати оквирни споразум и доставити изабраном понуђачу позив да 
приступи закључењу оквирног споразума у року до 8 (осам) дана од дана протека рока за 
подношење захтева за заштиту права.  
 
Позив за закључење оквирног споразума ће бити упућен путем е-maila, те је неопходно да по 
пријему истог изабрани понуђач потврди пријем маила те да одговори уколико није у 
могућности да одређеног дана приступи у просторије Наручиоца. У том случају ће му 
споразуми бити достављени брзом поштом, које је дужан да потпише, овери печатом и у 
року од три дана врати наручиоцу потписане.   
 
Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи оквирни споразум о јавној 
набавци, наручилац може закључити оквирни споразум са првим следећим најповољнијим 
понуђачем, а сходно члану 113. став 3. ЗЈН. 
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Оквирни споразум може бити измењен због наступања више силе, сходно одредбама 
наведеним у моделу оквирног споразума. У случају измене оквирног споразума, Наручилац 
је дужан да донесе одлуку о измени оквирног споразума и да у року од 3 (три) дана од дана 
доношења исту објави на Порталу јавних набавки и да достави извештај Управи за јавне 
набавке и Државној ревизорској институцији, у складу са чланом 115. ЗЈН.  
 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом 
набавке, Наручилац ће појединачне набавке реализовати издавањем наруџбенице.  
 
29. ОБУСТАВА ПОСТУПКА  
 
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о 
стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доношење одлуке о закључењу 
оквирног споразума сходно члану 109. став 1. Закона о јавним набавкама. 
 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. став 2. ЗЈН, из 
објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања 
поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је 
престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току 
исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци. 
 
30. ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ 
 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде. Понуђач сноси све трошкове везане за припрему и достављање своје понуде, без 
обзира да ли ће његова понуда бити прихваћена или не, и не може тражити од наручиоца 
накнаду трошкова. У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
31. КОМУНИКАЦИЈА 
 
Сходно чл. 20 Закона о јавним набавкама комуникација између наручиоца и понуђача у 
поступку јавне набавке се одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште 
или факсом. Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени 
Законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства. 

 
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.  
 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном у вези са конкурсном 
документацијом и припремом понуде, није дозвољено. 
 
Понуђачи су дужни обавезно да наведу свој мејл као и радно време и особу за контакт, ради 
исправног/валидног достављања докумената. 
 



Страна 25 од 83 

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом, важи Закон о 
јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконски акти 
који регулишу ову материју. 
 
Контакт особа: Адриана Бањанин, службеник за јавне набавке, е-маил: 
javne.nabavke@scns.rs, факс 021/458-926 радним данима од понедељка до петка у периоду од 
07.00 до 14.00 часова. 
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Образац 1. 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
 
1)   КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
2)   КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
3)   ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
                            (заокружити) 
 

 

Назив понуђача 

Седиште и адреса Понуђача 

Овлашћено лице за потписивање  

Особа за контакт 

Телефон/факс 

Е-mail 

Радно време понуђача: 
(радни дан,викенд,празници)  

Текући рачун предузећа и банка 

Матични број понуђача 

Порески број предузећа – ПИБ 

Врста правног лица: 
а) микро  г) велико 
б) мало д) физичко лице 
в) средње 
 
 

               ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

______________________________________                           
 

                                                                                                              Потпис овлашћеног  лица 
Датум:             
                                                        
____. ____. 2019. године                                                                _____________________________ 
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Образац 2. 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) као овлашћено лице понуђача,  
 
 
______________________________________________________________________________ 

(пун назив, адреса и матични број понуђача) 
 
 
дајем следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуду број 
_____________ од 2019. године, припремљену на основу позива за подношење понуда у 
поступку јавне набавке бр. ЈН-ОС 04/2019 - средства и прибор за одржавање хигијене 
објављеног на Порталу Управе за јавне набавке, интернет страници Установе 
Студентског центра Нови Сад и на порталу "Службеног гласника Републике Србије", 
подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
               
 
 
 
                                                                                           Потпис овлашћеног лица/члана групе 
Датум:      
                                                               
____. ____. 2019. године                                                _____________________________ 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 3. 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

 
Изјављујем да ћу у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН-ОС 04/2019 - Средства и 
прибор за одржавање хигијене, за реализацију јавне набавке ангажовати следеће 
подизвођаче: 
 

 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ 
ПОДИЗВОЂАЧА 

ДЕО ПРЕДМЕТА 
НАБАВКЕ КОЈУ ИЗВОДИ 

ПОДИЗВОЂАЧ 

УЧЕШЋЕ 
ПОДИЗВОЂАЧА 

У  ПОНУДИ 
(процентуално) 

 
 

 
 

  

 

 
 
 

   

 
 

   

 
 
 

   

                                                                                           Потпис овлашћеног  лица Понуђача, 
    Датум:   
                                                                   
   ____. ____. 2019. године                                            _____________________________ 

Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. 

           

 

 
Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има више од четири 
ангажована подизвођача, на другом примерку почети са уписивањем редног броја 5. за 
првог подизвођача). 
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Образац 4. 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 
Назив подизвођача 

Адреса и седиште подизвођача 

Овлашћено лице за 
потписивање 

Особа за контакт 

Телефон 

Телефакс 

E-mail 

Радно време подизвођача: 
(радни дан,викенд,празници) 

Текући рачун подизвођача 

Матични број подизвођача 

Порески број подизвођача – 
ПИБ 

Врста правног лица: 
а) микро  г) велико 
б) мало д) физичко лице 
в) средње 

 
 

                                                                                         Потпис овлашћеног лица Понуђача 
Датум:               
                                                             
____. ____. 2019. године                                                _____________________________ 
 
                                                                                        Потпис овлашћеног лица Подизвођача 
                                                                                             _______________________________ 
 
 
Напомена: Образац копирати у потребном броју у зависности од броја подизвођача 
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Образац 5. 
 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе 
Понуђача 

 

Овлашћено лице члана групе   

Особа за контакт  

Телефон/факс  

Е-mail  

Радно време члана групе: 
(радни дан,викенд,празници) 

 

Текући рачун предузећа и банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

Врста правног лица: 
а) микро  г) велико 
б) мало д) физичко лице 
в) средње 

 

  
 

Напомена: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача. 

 

                                                                                                      Потпис овлашћеног  лица 
Датум:               
                                                      
____. ____. 2019. године                                                        _____________________________ 
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Образац 6. 

 

 

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН  У 
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

ЗА ПОНУЂАЧА 
 
 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу, као овлашћено лице Понуђача дајем следећу  
 
 
 

И З Ј А В У 
 
Понуђач _________________________________________ из __________________________, 
Адреса: ____________________________________  , Матични број: __________________, 
испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈН-ОС 04/2019 и 
то да: 
 
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 
3) је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 
 
 
Напомена:  
Уколико понуду подноси Понуђач самостално, овом Изјавом доказује да испуњава све 
услове из тачке 1 до 3. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени образац Изјаве 
фотокопира у довољном броју примерака, попуни, овери печатом и потписом 
овлашћеног лица за сваког понуђача из групе понуђача. 
 
 
 
Датум:                                                                           Потпис овлашћеног лица понуђача:  
 
____. ____. 2019. године                                               __________________________________                                            
 
 
 
 
 



Страна 32 од 83 

Образац 7. 
 
 
 

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 ЗЈН У 
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 
 
 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу, као овлашћено лице подизвођача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 
 
Подизвођач_______________________________________ из _________________________, 
Адреса: __________________________________________  , Матични број: ____________, 
испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈН-ОС 04/2019 и 
то да: 
 
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 
3) је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 
 
 
 
 
 
Датум:                                                                           Потпис овлашћеног лица подизвођача 
____. ____. 2019. године                                               __________________________________                                            
 
 
 
 
 
Напомена:  
 
Уколико Понуђач наступа са више подизвођача, овај образац Изјаве фотокопирати за 
сваког подизвођача да попуне, овере печатом и потписом. 
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Образац 8. 
 

РЕФЕРЕНТ ЛИСТА 
 
 

Ред. 
број 

Референтни  
наручилац 

Лице за контакт 
и бр. телефона 

Вредност испоручених добара у 
динарима без ПДВ-а 

1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5. 
 

   

6. 
 

   

7. 
 

   

8. 
 

   

9. 
 

   

10. 
 

   

УКУПНО:  

 
 
 
                                                                                                  Потпис овлашћеног  лица 
Датум:                                                              
_____________. године                                               _____________________________ 
 
Напомена: 
У случају достављања података за већи број наручилаца/Наручилаца, којима су 
испоручивана добра која су предмет набавке, на другом примерку почети са уписивањем 
редног броја 11.  
 
Уз попуњену референтну листу обавезно доставити потврде свих наведених наручилаца, 
тј. Наручилаца који се налазе на овој референтној листи (Образац бр. 9) .  
 
Подаци унети у референт листу а за које није достављена потврда наручиоца/купца, неће 
се узимати у разматрање. 
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Образац 9. 

 
П О Т В Р Д А  

ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 
 
    
НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА:__________________________________________________ 

СЕДИШТЕ:____________________________________________________________________ 

УЛИЦА И БРОЈ:_______________________________________________________________ 

ТЕЛЕФОН:____________________________________________________________________ 

МАТИЧНИ БРОЈ:______________________________________________________________ 

ПИБ:__________________________________________________________________________ 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _________________________________________________________________ 

 
У складу са чл. 77 Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) издаје се 
 

П О Т В Р Д А  
да је Добављач/понуђач    ____________________________________________________   
                                                            [назив и седиште продавца/понуђача] 
у претходне три године (од 18.06.2016. до 18.06.2019. године) купцу/наручиоцу испоручио 
предмет јавне набавке бр. ЈН-ОС 04/2019, у укупном износу од _____________________ 
динара без ПДВ-а и да је испоручио добра у уговореном року, обиму и квалитету, и да у 
року трајања уговора није било рекламација на исто, односно да је отклонио уочене 
недостатке. 
 
 

УКУПАН ИЗНОС ИСПОРУЧЕНИХ  
ДОБАРА БЕЗ ПДВ-А 

Од 18.06.2016. године 2017. година 2018. година До 18.06.2019. године 
 
 
 

   

 
УКУПНО: 

 

 

 
У ________________________ 
Дана: _____________________ 
                                                                                                    НАРУЧИЛАЦ 
 
                                                                                                   _________________ 
                                             (Потпис овлашћеног лица) 
 
 
НАПОМЕНА: Понуђач ову потврду може умножити у броју који сматра довољним, а у 
циљу доказивања и потврђивања референтне листе.  
Потврда  мора бити потписана од стране овлашћеног лица наручиоца.  
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Образац 10. 

                                                          
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
На основу објављеног позива за подношење понуда у поступку јавне набавке наручиоца 
Установе СЦ Нови Сад подносимо: 

 
ПОНУДУ 

 
бр. ________________ од __________________  

за јавну набавку добара – средства и прибор за одржавање хигијене 
 

 
ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 
А) САМОСТАЛНО  
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 
Збир укупних цена без ПДВ-а 
(у динарима) 

 
 

Укупан ПДВ 
(у динарима) 

 

Збир укупних цена са ПДВ-ом 
(у динарима) 

 

Рок важења понуде 
(не краћи од 60 дана) 

 

Рок испоруке 
(у данима, не дуже од 5 радних дана) 

 

 
 
                                                                                                  Потпис овлашћеног  лица 
Датум:                                                             
___________. године                                               _____________________________ 
 
 
Напомене:  
 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Образац 11. 
 

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

(ПОПУНИТИ ПОДАТКЕ О ПОНУЂАЧУ И ПОТПИСАТИ ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ  
МОДЕЛА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  ) 

 
 
Овај оквирни споразум закључен је између: 
 
1. Установе Студентски центар Нови Сад из Новог Сада, ул. Др Симе Милошевића бр. 4, 
мат.бр: 08054843, шифра делатности: 5590, ПИБ: 102028873, бр.т.рн: 840-547661-34 код 
Управе за трезор Нови Сад, ЈБКЈС 02327, с једне стране као наручиоца (у даљем тексту: 
Наручилац), а коју при закључивању овог Оквирног споразума заступа директор Зоран 
Мартиновић, дипл. правник 
 
и следећег Добављача: 
 
2. ____________________________________ из _________________, ул. 
______________________________ бр.___, мат.бр: _______________ , шифра делатности: 
_______, ПИБ: _________________, бр.т.рн: _______________________, код 
_______________________________________ банке с друге стране као понуђача (у даљем 
тексту: Добављач), а кога при закључивању овог Оквирног споразума заступа 
_______________________________; 

 
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
 
2.1. __________________ из ___________________, ул.____________________ бр.____, 
мат.бр:_________________, шифра делатности: ________, ПИБ: _________________, кога 
заступа __________________________________________________.  
2.2. __________________ из ___________________, ул.____________________ бр.____, 
мат.бр:_________________, шифра делатности: ________, ПИБ: _________________, кога 
заступа __________________________________________________. 
 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:  
 
- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке добара, ЈН-ОС 04/2019, са 
циљем закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године; 
 
- да је Добављач доставио Понуду бр. ________ од _________ године, која чини саставни део 
овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача), 
 
-  да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на издавање наруџбеница; 
 
- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број _______________ 
од ___________ 2019. године у складу са којом се закључује овај оквирни споразум и да је 
истекао рок за подношење захтева за заштиту права, 
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- обавеза Наручиоца настаје издавањем наруџбенице, под условима из овог оквирног 
споразума. 

 
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 1. 
 
Овим оквирним споразумом се утврђују услови за набавку добара – средства и прибор за 
одржавање хигијене издавањем наруџбеница од стране Наручиоца, у складу са условима 
из конкурсне документације, понудом Добављача, одредбама овог оквирног споразума и 
стварним потребама Наручиоца.  
 

Члан 2. 
 

Предмет оквирног споразума је сукцесивно набављање добара према техничкој 
спецификацији која се налази у прилогу овог споразума.  
 
Техничка спецификација са количинама добара дата је у прилогу овог оквирног 
споразума и чини његов саставни део. Количине у спецификацији су оквирне за све време 
важења оквирног споразума и у време спровођења споразума могу да се мењају.  
 
Наручилац ће предметна добра наручивати према стварним потребама. Оквирне 
количине зависе и од финансијских средстава и других промена на које Наручилац нема 
утицаја.  
 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 3. 
 

Овај оквирни споразум се закључује на период од две године, а ступа на снагу даном 
потписивања.  
 
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се издавање више наруџбеница 
за набавку добара, а све у зависности од стварних потреба Наручиоца, а под условима и у 
границама прописаним овим оквирним споразумом.  
 
ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 4. 
 
Вредност оквирног споразума износи 60.000.000,00 динара без ПДВ-а за период од две 
године, односно 30.000.000,00 динара без ПДВ-а за сваку годину трајања.   
 
 
ЦЕНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 
 

Члан 5. 
 

Цене из понуде су фиксне током трајања закљученог оквирног споразума и неће 
подлегати променама ни из каквих разлога. 
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Цене добара која су предмет набавке морају бити изражене у динарима, без пореза и са 
порезом на додату вредност, са свим трошковима које понуђач има у реализацији набавке 
(трошкови транспорта, царина, радна снага,...). 
 
Наведене количине у обрасцу структуре цене су оквирне и могу се повећати односно 
смањити у складу са потребама Наручиоца. 
 
Коначна вредност оквирног споразума ће се утврдити обрачуном стварно испоручене 
количине добара по уговореним јединичним ценама, с тим да је висина утрошка 
буџетских средстава лимитирана процењеном вредношћу на коју ће оквирни споразум 
бити закључен.  
 
Укупна вредност свих издатих наруџбеница не може бити већа од вредности оквирног 
споразума. 
 
Наручилац може након закључења оквирног споразума без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, у складу са чл. 115 ЗЈН, с тим да се вредност 
оквирног споразума може повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог 
оквирног споразума. 
 
НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА 
 

Члан 6. 
 
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом 
набавке, Наручилац ће појединачне набавке реализовати издавањем наруџбенице.  
 
При издавању наруџбенице о јавној набавци, не могу се мењати битни услови из овог 
оквирног споразума. 
 
Наруџбеница се издаје под условима из овог оквирног споразума у погледу спецификација 
предмета набавке, цене, начина и рока плаћања, места, начина и рока испоруке добара и 
других битних елемената за извршење предметне набавке.  
 
Наручилац ће у наруџбеници навести тачну спецификацију и количину добара које 
наручује, као и укупну вредност према јединичним ценама датим у понуди. Исту ће 
електронским путем доставити Понуђачу, те је друга страна дужна да потврди пријем 
мејла и један примерак  наруџбенице достави Наручиоцу уз рачун. 
 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 
 

Члан 7. 
 

На основу члана 4а став 5. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС", бр. 119/12, 68/15 и 113/17), а у 
складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других 
захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура 
("Службени гласник РС", бр. 7/18, 59/2018 и 8/2019), све фактуре које буду испостављене за 
Установу Студентски центар Нови Сад након 01.03.2018. године, морају бити регистроване 



Страна 39 од 83 

у Централном регистру фактура (https://www.trezor.gov.rs/Centralni-registar-faktura-
lat.html). У супротном, испостављена фактура не може бити плаћена. 
 
На основу наруџбенице о набавци добара коју закључе Наручилац и Добављач а на основу 
овог оквирног споразума, Наручилац ће плаћање вршити по извршеној испоруци у року 
до 45 календарских дана од дана пријема исправног рачуна, а све у складу са Законом о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Службени 
гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/17) и то на текући рачун који ће Добављач назначити 
Купцу на рачуну.  
 
Отпремница и рачун морају гласити на "Установа Студентски центар Нови Сад" и морају 
да садрже: деловодни број оквирног споразума и издате наруџбенице под којим су заведени 
у Студентском центру Нови Сад, тачан назив добра и редни број из обрасца структуре 
цена, јединичне цене. Уз рачун се доставља примерак наруџбенице. 
 
Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату 
вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 
6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 
83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 
13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018 i 4/2019 - усклађени дин. изн.).  
 
Уколико дође до измене Закона о порезу на додату вредност у току важења овог оквирног 
споразума, примењиваће се важећи Закон о порезу на додату вредност, који се односи на 
регулисање пореза на додату вредност, од тренутка његовог ступања на снагу и по овом 
основу се неће закључивати допуне Оквирног споразума и анекси.  
 
Плаћање по овом споразуму у 2019. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених 
Финансијским планом за 2019. годину за ове намене. За обавезе које доспевају по овом 
споразуму у 2020 и 2021. години Корисник ће извршити плаћање Пружаоцу по 
обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2020 и 2021. 
годину или Одлуком о привременом финансирању, у супротном Споразум престаје да важи 
без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране Корисника. 
 
ИСПОРУКА ДОБАРА 

 
Члан 8. 

 
Испоруке уговорених добара Добављач ће вршити Наручиоцу сукцесивно, према 
наруџбеници Наручиоца, без обзира да ли је радни или нерадни дан.  
 
Рок испоруке не може бити дужи од _________ радних дана од дана достављања 
наруџбенице Наручиоца. 
 
Наручилац задржава право да у случају хитне (изненадне) испоруке затражи испоруку 
добара у року од једног дана од пријема наруџбенице.  
 
У случају да Добављач то не испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву 
претрпљену штету која услед тога настане. 
 
Добра се испоручују у Централни магацин Наручиоца, односно магацин који Наручилац 
одреди на територији Новог Сада. 
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Наручилац ће једнострано отказати оквирни споразум са Добављачем без штетних 
последица по себе, уколико у току трајања истог 3 (три) пута записнички утврди 
недостатке у квалитету, квантитету или очигледних грешака испоручених производа, уз 
отказни рок од 8 дана и истовремено ће реализовати средство обезбеђења за извршење 
оквирног споразума. 
 
У случају испоруке добара која нису наведена у спецификацији понуде, а које Наручилац 
наручи од Добављача, Добављач ће Наручиоцу исте фактурисати по цени важећој у 
тренутку наручивања од стране Наручиоца, уз обавезу да на захтев Наручиоца уз фактуру 
достави и свој важећи ценовник из ког се недвосмислено може утврдити цена тих добара. 
 
Наручилац задржава право провере цена код других Добављача те уколико уочи већа 
одступања у ценама, Наручилац ће захтевати да Добављач коригује своју понуду. 
 
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
Члан 9. 

Добављач је дужан да по потписивању оквирног споразума, а најкасније у року од 3 дана 
након ступања оквирног споразума на снагу  преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, 
као средство обезбеђења за добро извршење оквирног споразума, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, 
а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са 
назначеним износом од 5% процењене вредности јавне набавке без ПДВ-а, која је уједно и 
вредност оквирног споразума. 
 
Уз меницу се доставља копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу.  
 
Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума.  
 
Модел меничног овлашћења за добро извршење оквирног споразума дат је на Обрасцу 16. 

 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Добављач:  

- без оправданог разлога одбије да закључи наруџбеницу која му је достављена, а у складу 
са овим оквирним споразумом или 
- не достави средство обезбеђења уз потписивање прве наруџбенице коју Наручилац и тај 
добављач закључе по основу овог оквирног споразума. 
 
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 

Члан 10. 
 
Добављач се обавезује да приликом издавања прве наруџбенице, Наручиоцу преда две 
бланко сопствене менице, само потписане и оверене у складу са картоном депонованих 
потписа у циљу обезбеђења доброг и благовременог извршења свих уговорених обавеза 
добављача.   
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У складу са Законом о платном промету (''Сл. гласник РС'' бр 31/11) менице морају бити 
регистроване у Регистру меница и овлашћења који се води код НБС.  
 
Уз менице доставити: 
- Менично овлашћење (Прилог 16а) да се менице, без сагласности добављача, могу поднети 

пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности наруџбенице без ПДВ-а 

(без навођења износа на меничном овлашћењу), у случају да не извршава испоруку у 

уговореном року, не испоручи добра која су захтевана наруџбеницом у уговореном 

квантитету и квалитету, кашњења у испоруци или једностраног раскида уговора;  

- Извод са интернет странице НБС- Регистра меница и овлашћења; 
- Копија картона депонованих потписа овлашћених лица код банке на којој се јасно виде 
депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере.  
 
У случају реализације једне или обе менице од стране Наручиоца, Добављач је дужан да 

обезбеди нове потписане, оверене и регистроване бланко сопствене менице под истим 

условима. 

 
НАПОМЕНА: Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном 
овлашћењу треба да буду идентични, такође и број текућег рачуна на меничном овлашћењу 
(уколико је попуњен) и картону депонованих потписа треба да буде исти. Напред наведена 
средства финансијског обезбеђења се враћају изабраном понуђачу након коначне 
реализације споразума. 

 
КВАЛИТЕТ ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА 
 

Члан 11. 
 
Добављач се обавезује да добра испоручи према саставу, карактеристикама и роковима 
који су одређени у понуди, Техничкој спецификацији из члана 2. овог оквирног споразума 
и узорцима достављеним уз понуду. 
 
Наручилац има право да поднесе писани приговор (рекламацију) на испоручени производ 
неодговарајућег квалитета. Рекламација се може поднети одмах по испоруци робе, ако се 
недостатак уочи на лицу места, или након што се констатује скривени недостатак на 
предметном добру.  
 
У случају да је Добављач знао или морао знати за недостатке, Наручилац има право да се 
на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа, односно да 
благовремено обавести Добављача о уоченом недостатку.  
 
Уколико се након пријема робе констатује да иста има недостатак који се није могао 
открити уобичајеним прегледом приликом преузимања (скривени недостатак), Наручилац 
је дужан, под претњом губитка права, да о том недостатку обавести Добављача у року од 
осам дана рачунајући од дана када је недостатак откривен. 
 
Рок за подношење рекламације Добављачу на производ неодговарајућег квалитета је рок 
исписан на декларацији производа (рок важења).  
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Добављач је у обавези да у року од 24 часа од момента пријема писаног приговора 
(рекламације), предметна добра неодговарајућег квалитета замени, односно достави нова 
одговарајућег квалитета.  
 
Добра морају бити допремљена, упакована у амбалажи и на начин који је прописан за ову 
врсту робе, како би се обезбедила од делимичног или потпуног оштећења при утовару, 
транспорту, претовару и у складиштењу. 
 
Добављач се обавезује да ће оштећену или изгубљену робу током транспорта, или 
евентуално погрешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од наручене, 
надокнадити Наручиоцу о свом трошку. 
 

Члан 12. 
 
Добављач се обавезује да ће се у свему придржавати прописа, норматива и стандарда 
важећих за робу која је предмет овог споразума. 
 
Добављач се обавезује на поштовање квалитета и рока употребе испоручене робе. 
 
Добављач се може оградити од одговорности на квалитет једино у ситуацији да докаже да 
је до промене у квалитету испоручене робе дошло због неправилног складиштења 
испоручене робе код Наручиоца. 

 
РАСКИД СПОРАЗУМА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
 

Члан 13. 
 

Овај споразум се може раскинути на оправдани захтев Наручиоца или Добављача.  
 
Наручилац може раскинути овај споразум у односу на одређеног Добављача у следећим 
случајевима:  
- да Добављач без оправданог разлога одбије да поступи по наруџбеници, када му је иста 
упућена у складу са оквирним споразумом, 
- да Добављач не достави средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са 
чланом  10. овог споразума, 
- не испоручивање добара након испостављене наруџбенице у уговореном року, уколико је 
одговорност за раскид на страни изабраног Добављача, 
- ако добављач стекне негативну референцу у реализацији овог споразума, 
- злоупотреба и преварно понашање Добављача.  
 
Оквирни споразум може бити измењен због наступања више силе, сходно одредбама 
наведеним у оквирном споразуму.  
 
У случају измене оквирног споразума, Наручилац је дужан да донесе Одлуку о измени 
оквирног споразума и да у року од 3 (три) дана од дана доношења исту објави на Порталу 
јавних набавки и да достави извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској 
институцији.  
 
Након 3 писана приговора (рекламације), Наручилац стиче право на једнострани раскид 
оквирног споразума, са свим последицама по Добављача. 
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ДОДАТНА КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ  
 

Члан 14. 
 
Наручилац задржава право да изврши додатну контролу исправности добара у 
овлашћеној институцији у Новом Саду. 
 
У случају неисправности Наручилац ће робу вратити, што може уједно бити и један од 
разлога за једнострани раскид овог споразума од стране Наручиоца. 

 
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 15. 
 

За све што није регулисано овим споразумом примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.  
 
Добављач је дужан да у року од 5 (пет) дана од настанка било какве пословне промене, о 
истој писмено обавести Наручиоца.  

 
Члан 16. 

 
Оквирни споразум је састављен у 6 (шест) примерака, 2 (два) задржава Добављач, а 4 
(четири) Наручилац.  

 
Издате наруџбенице на основу овог споразума биће потписане и оверене од стране лица 
задуженог за поручивање и електронским путем достављене Добављачу.  
 
Добављач је дужан да потврди пријем достављене наруџбенице. 
 

Члан 17. 
 

Споразумне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим оквирним споразумом 
решавају споразумно. Евентуалне спорове који не буду решени споразумно решаваће 
Привредни суд у Новом Саду. 
 

Члан 18. 
 
Оквирни споразум ступа на снагу даном обостраног потписивања обе стране и важећи је 
до утрошка предвиђених средстава, а најкасније 2 године од дана потписивања.  
 
 
За Добављача:                                                 За Наручиоца:  
 ____________________                       _____________________ 
 
Напомена: Потребно је да понуђач попуни и потпише овај модел оквирног споразума и 
тако се изјасни да је у свему сагласан са моделом оквирног споразума и да прихвата да у 
случају да буде позван на закључење, исти закључи у свему у складу са моделом из 
предметне конкурне документације.  
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Овај модел оквирног споразума представља садржину оквирног споразума који ће бити 
закључен са добављачима.  
 
Оквирни споразум ће пре потписивања бити садржински прилагођен према томе да ли 
добављачи подносе заједничку понуду, понуду са подизвођачем, периоду на који се 
закључује оквирни споразум и сл.  
 
 



Страна 45 од 83 

Образац 12. 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 

Редни број Назив робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
количина 

Посебан захтев наручиоца 
Земља 

порекла 
Комерцијални 

назив робе 
Произвођач 

Датум 
издавања 
Потврде о 

здравственој 
исправности 
или другог 
захтеваног 

доказа 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1.  
„TABS”, Selfcooking 

centar средство за 
испирање или 
одговарајући 

пак. 20 
Паковање 50/1 

За прање у конвектоматима.     

2.  
„TABS”, Selfcooking 

centar средство за прање 
или одговарајући 

пак. 20 
Паковање 100/1 

За прање у конвектоматима.     

3.  
Care Control таблете за 

испирање пећнице 
Selfcookingcentar или 

одговарајући 

пак. 50 
Паковање 150/1 

За прање у конвектоматима.     

4.  WC санитар средство за 
чишћење тоалета 700ml 

ком. 4.000 

Паковање: 700ml; 
„MER” или одговарајући. 

Састав:<5% нејонски 
сурфактанти,мирис. 

Активни састојци:100 gr садржи 9gr 
сулфонске киселине. 

Доставити узорак и произвођачку 
спецификацију. 

    

5.  
Абразив течни 500 ml ком. 1.200 

Паковање: 500 ml 
„MER” или одговарајући 

Састав:<5% нејонски сурфиканти, 
садржи формалдехид, 
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мирис, линалоол, цитрал. 

6.  
Алгицид 1/1 л 8 

Паковање: 11 
Течност за спречавање раста алги и 

развоја бактеријаи гљивица у 
фонтанама. 

 

    

7.  
Алкохол 70% 1/1 л 60 Паковање: 1l     

8.  
Асепсол 1/1 л 1.400 

Паковање 1l 
Састав: Водени раствор бензалконијум 

хлорида 5%. 
Доставити Решење о упису у листу 

биоцидних производа при Агенцији 
за хемикалије, односно 

Министарству 
пољопривреде и заштите животне 

средине. 

    

9.  Гел за прање површина у 
купатилу 1/1 

л 3.000 

Паковање: 1l 
„MR. PROPER BATROOM GEL” или 

одговарајући 
Састав: <5% анјонскеPAM, нејонске 

PAM, benzisothozilione, 
мирис. 

Доставити узорак. 

    

10.  
Дестилована вода ком. 100 Паковање 5 л     

11.  
Избељивач рубља 

(варикина) 
1/ l 

л 60 
Паковање: 1l 

Садржај активног хлора 40g/l. 
Доставити безбедносни лист. 

    

12.  
Индустријска со 25/1 ком. 220 

Паковање: 25kg 
Со за путеве.     

13.  Концентровани 
омекшивач за веш  1,85 l 

ком. 600 

Паковање: 1,85l 
„SILAN” или одговарајући. 

Састав: 5-15% катјонске површинске 
активне материје, 

конзерванс-benzalkoniumchloride, 
парфем. 
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Доставити узораки извештај о 
испитивању издат од стране 
акредитоване лабораторије. 

14.  
Концентровано течно 

средство за одмашћивање 
750ml 

ком. 1.800 

Паковање: 750ml 
„AXELSGRASSO”или одговарајући. 

Са распршивачем. Састав:<5% 
нејонски, катјонски и анјонски 

суфрикантифосфати и фосфонати. 

    

15.  
Концентровано течно 

средство за одмашћивање 
refil 750ml 

ком. 100 

Паковање: 750ml 
„AXELSGRASSO”или одговарајући. 

Без распршивача. 
Састав:<5% нејонски, катјонски и 
анјонски суфрикантифосфати и 

фосфонати. 

    

16.  
Крема за руке 50ml ком. 4.800 

Паковање: 50ml 
Са глицерином и екстратом камилице, 

туба. 
Доставити узорак. 

    

17.  Освежавач простора 
уложак 250 ml 

ком. 240 

Паковање: 250ml 
Одговарајући уложак за понуђени 

апарат 
"AIRWICK” или одговарајући. 

Више мирисних нота, 60 дана мириса 
Доставити узорак. 

    

18.  
Освеживач WC шоље, 

тврди уложак, комплет са 
корпицом 

ком. 2.000 

Паковање 1 комад.Са корпицом. 
„POMPA” или одговарајући. 

Водорастворни, пенушави улошци 
намењенидневном одржавању wc 

шоље. 

    

19.  Освеживач WC шоље, 
тврди уложак, 2+1 ком 

пак. 600 

Паковање 2+1 комад. 
Са корпицом. 

„POMPA” или одговарајући. 
Водорастворни, пенушави улошци 
намењенидневном одржавању wc 

шоље. 

    

20.  Освеживач за ауто више 
мирисних нота 

ком. 140 Тзв. јелкица     
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21.  
Освеживач простора 

комплет апарат са 
улошком 250 ml 

ком. 50 

Паковање: 250mlса апаратом 
„AIRWICK” или одговарајући. 

Више мирисних нота, временски, на 
батерије, 75 дана мириса, 
3 временска подешавања 

    

22.  Паста за домаћинство 500 
g 

ком. 260 

Паковање: 500g 
"PANOL PASTA" или одговарајући. 
Абразивно средство намењено за 

прање запрљаних руку. 

    

23.  Писоар куглице 750 g (3 у 
1) 

ком. 700 

Паковање: 750гg 
Биоразградиве мин.80%,без 

диклорбензена. 
Састав: 

>30% анјонске површинске активне 
материје <5%неионских 

површинских активнихматерија5-15% 
зеолит<5%средства 

за избељивање на бази кисеоника. 

    

24.  Прашак за машинско 
прање веша 3/1 

ком. 400 

Паковање: 3kg 
„МЕРИКС”или одговарајући. 

Састав: 
5-15% анјонске површинске активне 

материје<5%, средство за 
бељење на бази кисеоника, оптичка 

белила, парфем, 
нејонски сурфаканти, 

поликарбоксилати, фосфонати, зеолит. 

    

25.  Прашак за машинско 
прање веша 9/1 

ком. 200 

Паковање: 9 kg 
„МЕРИКС”или одговарајући. 

Састав: 
5-15% анјонске површинске активне 

материје<5%, средство за 
бељење на бази кисеоника, оптичка 

белила, парфем, нејонски 
сурфаканти, поликарбоксилати, 

фосфонати, зеолит. 

    

26.  Професионално  
концентровано средство 

ком. 400 
Паковање: 10l 

„Multi Clean”или одговарајући. 
За подне облоге PVC, линолеум, камен, 
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за машинско чишћење, 
прање и сушење подних 
облога у једном прелазу 

10/1. Састав: 
етоксиловани алкохол 1-
5%, нејонсји и анјонски 
сурфактанти до 5%, пХ 

вредност 12.5-13 

мермер. 

Доставити узорак. 
 

27.  
Професионално средство 

на алкохолној бази за 
машинско одржавање 

подних облога 10 l 

ком. 160 

Паковање: 10l 
„ALKOHOLREINIGER” или 

одговарајући. 
За подне облоге PVC, линолеум, камен, 

заштићено дрво. 

    

28.  
Сапун течни за руке  5/1 ком. 800 

Паковање: 5l 
Антибактеријски са глицерином. 
Доставити уверење здравствене 

исправности и 
безбедносни лист. 

Доставити узорак и произвођачку 
спецификацију. Доставити Решење о 
упису у листу биоцидних производа 

при Агенцији за хемикалије, односно 
Министарству 

пољопривреде и заштите животне 
средине 

    

29.  Сапун течни за руке са 
пумпицом 0,5 l 

ком. 540 

Паковање: 0,5l 
Антибактеријски са глицерином. 
Доставити уверење здравствене 

исправности и 
безбедносни лист.Доставити Решење 

о упису у листу биоцидних производа 
при Агенцији за хемикалије, односно 

Министарству 
пољопривреде и заштите животне 

средине 

    

30.  Сапун тоалетни за руке 
више мирисних нота 75g 

ком. 2.200 
Паковање: 75g, појединачно упакован. 

Доставити уверење здравствене 
исправности. 
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31.  Сапун хотелски више 
мирисних нота 15g 

ком. 5000 
Паковање: 15g, појединачно упакован 

Доставити уверење здравствене 
исправности. 

    

32.  
Сона киселина л 600 

Паковање: 1l 
За домаћинсто, садржајHCL 16-18%. 

Доставити  безбедносни лист. 
    

33.  
Спреј за намештај 300 ml ком. 20 

Паковање 300ml 
„PRONTO” или одговарајући.     

34.  Спреј за уништавање 
инсеката 500ml 

ком. 100 
Паковање: 500ml 

„RAID” или одговарајући. 
Са распрскивачем. 

    

35.  Средство за ветробранско 
стакло зимско 2/1 

ком. 40 
Паковање: 2л 

До -25ºC.     

36.  Средство за ветробранско 
стакло летње 2/1 

ком. 160 Паковање: 2л     

37.  Средство за дезинфекцију 
руку 1 l 

л 100 

Паковање: 1 l 
На бази хлорхексидинглујконата и 

етанола. 
Доставити 

безбедносни лист. 
Доставити Решење о упису у листу 

биоцидних производа при Агенцији 
за хемикалије, односно 

Министарству 
пољопривреде и заштите животне 

средине. 

    

38.  Средство за одржавање 
кожних предмета 500ml 

ком. 10 
Паковање: 500ml 
Са распршивачем 

Садржи пчелињи восак. 
    

39.  Средство за отчепљење 
одвода 

ком. 200 
Мин.садржај 40% каустичне соде, без 

цијанида и нитрата, 
"Mer Cevol"  или одговарајући. 

    

40.  Средство за паркет и 
ламинат 1/1 

л 100 
Паковање: 1l 

„AJAX” или одговарајући.     

41.  Средство за уклањање 
каменаца 500ml 

ком. 1200 
Паковање: 500ml "АXEL ” или 

одговарајући, са распршивачем. 
Састав: мање од 5% катјонски и 
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нејонски 
суфриканти 5-15%  сулфаминска 

киселина. 

42.  
Средство за уклањање 
флека са белог веша за 

машинско и ручно прање 
2 l 

ком. 300 

Паковање: 2l 
„VANISH”или одговарајући. 

Без хлора,  да може да се сипа 
директно на тканину. 

    

43.  
Средство за уклањање 
флека са веша у боји за 

машинско и ручно прање 
2 l 

ком. 460 

Паковање: 2l 
„VANISH” или одговарајући. 

Без хлора, да може да се сипа директно 
на тканину. 

    

44.  
Средство за хигијенску и 
хируршку дезинфекцију 

руку 0,5 l 
ком. 80 

Мин.  60% алкохола. 
Доставити 

безбедносни лист. 
Доставити Решење о упису у листу 

биоцидних производа при Агенцији 
за хемикалије, односно 

Министарству 
пољопривреде и заштите животне 

средине. 

    

45.  
Средство за чишћење 
стаклених површина 
750ml (2у1 течност и 

активна пена) 

ком. 2.000 

Паковање: 750ml 
„MERGLAS” или одговарајући. 
Са распршивачем, са алкохолом. 

Састав: <5% анјонски сурфактанти, 
мирис (лимоне). 

    

46.  
Средство за чишћење 

стаклених површина refil 
750ml (2у1 течност и 

активна пена) 

ком. 300 

Паковање: 750ml „MERGLAS” или 
одговарајући, без 

распршивача, са алкохолом. Састав: 
<5% анјонски сурфактанти, мирис 

(лимоне) . 

    

47.  Средство за чишћење 
тепиха и мебла 

ком. 80 
Паковање: 500ml 

„MERSAN” или одговарајући     

48.  
Средство за чишћење 

унутрашњости рерне и 
одмашћивање 750 ml 

ком. 90 
Садржај 5-15% Sodium Hidroxyde 

Паковање 750ml са пумпицом, пХ 13-14 
"OVEN FORCE" или одговарајући. 

    

49.  Течни детерџент за ручно 
и машинско прање и 

ком. 1.000 Паковање 5l     
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дезинфекцију подова 5/1 

50.  Течни детерџент за ручно 
прање посуђa 800ml 

ком. 5.200 

Паковање: 800ml „FAIRY"  или 
одговарајући. 

Састав: мин. 15% анјон активне 
материје <5% амфотерне 

активне материје, конзерванс,парфем. 
Све површинске активне материје 

потпуно биоразградиве. 
Ph неутралан. 

Доставити узораки извештај о 
испитивању издат од стране 
акредитоване лабораторије. 

    

51.  

Универзално средство за 
општу дезинфекцију 
површина, предмета, 

прибора, опреме и воде 
(гранулат) 1/1 

кг 120 

Паковање: 1 kg 
Састав:  100g садржи 99gтроклозен 

натријум дихидрат.Доставити 
безбедносни лист. 

Доставити Решење о упису у листу 
биоцидних производа при Агенцији 

за хемикалије, односно 
Министарству 

пољопривреде и заштите животне 
средине. 

    

52.  

WinterhalterF 420 
еколошки детерџент за 

машинско прање чаша  у 
професионалним 

машинама 12/1 или 
одговарајући 

ком. 10 

Паковање: 12 kg. 
Доставити 

безбедносни лист. 
Доставити Решење о упису у листу 

хемикалија при Агенцији за 
хемикалије, односно Министарству 
пољопривреде и заштите животне 

средине. 
Доставити сертификат којим се 

доказује да је средство еколошко. 

    

53.  

Winterhalter со 
таблетирана за 

омекшавање воде у 
професионалним 

машинама  25/1 или 
одговарајући 

ком. 1.040 

Паковање: 25 kg 
Доставити уверење здравствене 

исправности и 
безбедносни лист. 
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54.  

Winterhalter 8400 
детерџент за машинско 
прање белог посуђа у 

професионалним 
машинама 25/1 или 

одговарајући 

ком. 20 

Паковање: 25 kg. 
Доставити 

безбедносни лист. 
Доставити Решење о упису у листу 

хемикалија при Агенцији за 
хемикалије, односно Министарству 
пољопривреде и заштите животне 

средине. 

    

55.  

Winterhalter B 100 N  
Универзално средство за 
професионалну употребу, 

за испирање и сјај 10/1 
или одговарајући 

ком. 20 

Паковање: 10 l 
Доставити 

безбедносни лист. 
Доставити Решење о упису у листу 

хемикалија при Агенцији за 
хемикалије, односно Министарству 
пољопривреде и заштите животне 

средине. 

    

56.  

Winterhalter А 70 LS  (F) 
Средство за скидање 

каменца у 
професионалним 

машинама  12/1 или 
одговарајући 

ком. 20 

Паковање: 12 kg 
Доставити 

безбедносни лист. 
Доставити Решење о упису у листу 

хемикалија при Агенцији за 
хемикалије, односно Министарству 
пољопривреде и заштите животне 

средине. 

    

57.  
WinterhalterC122 

Специјално средство за 
чишћење челика 750 ml 

или одговарајући 

ком. 60 

Паковање 750 ml 
Са пумпицом. 

Доставити 
безбедносни лист. 

Доставити Решење о упису у листу 
хемикалија при Агенцији за 

хемикалије, односно Министарству 
пољопривреде и заштите животне 

средине. 

    

58.  

Winterhalter 6200 
средство за машинско  

прање посуђа у 
професионалним 

машинама 25/1 или 

ком. 800 

Паковање 25 kg 
Доставити 

безбедносни лист. 
Доставити Решење о упису у листу 

хемикалија при Агенцији за 
хемикалије, односно Министарству 
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одговарајући пољопривреде и заштите животне 
средине. 

59.  

Winterhalter 6800 
средство за машинско  

прање посуђа у 
професионалним 

машинама 25/1 или 
одговарајући 

ком. 220 

Паковање 25 kg 
Доставити 

безбедносни лист. 
Доставити Решење о упису у листу 

хемикалија при Агенцији за 
хемикалије, односно Министарству 
пољопривреде и заштите животне 

средине. 

    

60.  

Winterhalter B 165 NE 
Средство за испирање и 

сјај посуђа,  за 
професионалну употребу 

10/1 или одговарајући 

ком. 600 

Паковање 10 l 
Доставити 

безбедносни лист. 
Доставити Решење о упису у листу 

хемикалија при Агенцији за 
хемикалије, односно Министарству 
пољопривреде и заштите животне 

средине. 

    

61.  

Winterhalter F 865 plus 
средство за прање црног 

посуђа у 
професионалним 

машинама 25 kg  или 
одговарајући 

ком. 30 

Паковање 25 kg 
Доставити 

безбедносни лист. 
Доставити Решење о упису у листу 

хемикалија при Агенцији за 
хемикалије, односно Министарству 
пољопривреде и заштите животне 

средине. 

    

62.  

Winterhalter B 200 S 
средство за испирање 

посуђа и сјај за 
професионалну употребу 

10/1 или одговарајући 

ком. 100 

Паковање 10 l 
Доставити 

безбедносни лист. 
Доставити Решење о упису у листу 

хемикалија при Агенцији за 
хемикалије, односно Министарству 
пољопривреде и заштите животне 

средине. 

    

63.  
Winterhalter A 20 ST 

побољшивач прања у 
професионалним 
машинама 1/1 или 

кг 50 
Паковање 1 kg 

Доставити безбедносни лист.     
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одговарајући 

64.  
Течни крем за дубинско 
чишћење предмета од 

PVC-а 
ком. 24 

Кремасто абразивно средство за 
дубинскко чишћење делова пвц-

а,дубински чисти наслаге 
масноће,дувана,атмосферских наслага 
и слично.Састав: 2-Buteoxyethanol 5-
10%,anjonski surfakanti do 5%, pH 6,5-

8,5, вискозитет 2,500-5,500 cPs на 20 C0 
Паковање 450-500 ml 

Доставити узорак, безбедносни лист 

    

65.  
Средство за чишћење 

унутрашњости рерне и 
одмашћивање 750 ml 

ком. 24 

"Садржај 5-15% Sodium Hidroxyde 
Паковање 750ml са пумпицом, пХ 13-

14 
""OVEN FORCE"" или одговарајући. 

Доставити узорак 

    

66.  Сушач за руке (феномат) 
са сензором 

ком. 20 

Снага мотора најмање 140w, снага 
грејача најмање 1500 w, 

оклоп inox 1,5mm      (+-3%), сјајни,  
димензије280х250х140mm 

(+-3%) 

    

67.  Дозатор за течни сапун, 
бели, ABS 

ком. 20 

Најмање 0,35 л, на пуњење, са 
бравицом и кључем, ABS 

беле боје, димензије 160х95х95mm (+-
3%) 

    

68.  
Антибактеријски отирачи пак. 8 

Димензије 60*115 cm, 
паковање 30/1. 

Доставити узорак. 
    

69.  
Брисач стакла 25 cm ком. 40 Без сунђера.     

70.  
Вакум гума са дршком ком. 100 Опис Fi гуме 12cm дрвена дршка     

71.  Гумени брисач пода са 
дршком 

ком. 60 
Ширине 74 cm са пластифицираном 

дршком 137 cm     

72.  
Дезо баријере ком. 10 Постоље од алуминијума     
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73.  Дуо колица - Систем 
колица са две кофе од 25l 

ком. 10 
Хромиран рам са рукохватом и 
цедиљка, црвена и плава кофа..     

74.  Жица за рибање судова 
иноx 2/1 

пак. 2.200 

Паковање: 2/1 
У оригиналној амбалажи. 

погодан за одстрањивање тврдокорних 
нечистоћа 

од нерђајућег челика, 
"Vileda" или одговарајућa. 

    

75.  
Зогер комплет ком. 80 Са металном дршком.     

76.  
Јеленска крпа, са кутијом ком. 60 Приближних димензија 40*30 cm     

77.  
Средство против плесни ком 20 

Средство против плесни, 
дезинфекционо (ПТ2) "Don Juan" 
паковање 0,5 l или одговарајуће  

Доставити узорак и решење о упису 
биоцидног производа 

    

78.  
Канта за отпад  са 

поклопцем са папучицом 
Инох 20 l 

ком. 50 Опис округла са пластичним улошком.     

79.  Канта за отпад са 
папучицом PVC 25l 

ком. 80 Округла са пластичним улошком     

80.  
Канта за отпад ком. 80 50 л, бела боја, PVC     

81.  Канта са металном 
дршком 

ком. 10 PVC, 50 л, без поклопца     

82.  Кесе за усисивач "Attix" 
30 Batt 

ком. 20 /     

83.  Кесе за усисивач "Clean 
fix SW 21 Combi" 

ком. 40 /     

84.  Кесе за усисивач "Philips" 
S Bag 

ком. 40 /     

85.  Кесе за усисивач 
„DOMINO" 

ком. 900 Од микрофибера са филтером.     
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86.  
Корпа за веш ком. 40 

Приближних димензија 35,4*31,7*59,8 
cm,45 л, 

PVC бела, са поклопцем 
    

87.  
Корпа за отпад PVC ком. 200 

Округла, 
без поклопца     

88.  Кофа PVC са металном 
дршком 12l , 

ком. 100 PVC     

89.  Кофа PVC са цедиљком за 
бриска 

ком. 20 PVC     

90.  Крпа за под (маливат)  
80*100 cm 

ком. 1.200 
Састав 100% памук. 

     

91.  
Крпа за под 40*60 cm ком. 100 

Састав микрофибер 
     

92.  Крпа кухињска мин. 
димензија 40*63 cm 

ком. 600 Састав 100% памук, боја бела.     

93.  
Крпа трулекс 

приближних димензија 
мин. 18*20 cm. 

пак. 2.000 
У оригиналном паковању по 3 влажне 

крпе.     

94.  
Крпа универзална ком. 3.000 

Приближних димензија 25*40cm, ТОП 
СТАР СОФТ 

или одговарајуће. 
    

95.  
Лопата за снег ком. 60 

PVC, са дршком. 
     

96.  Лопатица за смеће PVC, 
са четком (ђубровник) 

ком. 200 /     

97.  Лопатица за смеће 
метална 

ком. 30 /     

98.  
Магична крпа 

универзална приближних 
димензија 40*40 cm. Са 

абразивом на ћошку крпе 

ком. 400 

У оригиналној амбалажи. Тежина крпе 
250gr/м, 

Паковање 5/1  
Доставити узорак 

    

99.  
Метла брезова ком. 220 

Штап дрвени приближне дужине 
105cm     

100.  
Метла сиркова велика ком. 200 

Опис 5 x шивена, штап дрвени 
приближне дужине 105cm.     
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101.  
Метла сиркова мала ком. 100 

Опис 3 x шивена, штап дрвени кратки. 
     

102.  Моп микрофибер са 
телескопским штапом 

ком. 200 /     

103.  
Моп микрофибер уложак ком. 40 

Одговарајући за понуђени моп са 
телескопским штапом.     

104.  Мрежица за писоаре са 
мирисом 

ком. 20 У оригиналној амбалажи.     

105.  
Отирач за ноге 

приближних димензија 
мин. 100*150cm 

ком. 20 
Опис: кокос, доња страна гумирана. За 

спољну намену.     

106.  
Отирач за ноге 

унутрашњи простор 
приближних димензиаја 

мин. 40*60cm 

ком. 20 
Састав: 100% Полипропилен 

За унутрашњу намену.     

107.  
Пајалица (прашко) са 
телескопом дршком 
дучине мин. 1,5 m 

ком. 200 /     

108.  
Партвиш PVC ком. 60 PVC     

109.  Перика за професионални 
бриско са канапима 

ком. 220 
"Шпагети систем са рендером на 

средини, 450gr     

110.  
Пластична кадица за веш ком. 30 Димензије 80*40*20 cm     

111.  
Пластични држач за 

једнократне пресвлаке за 
ВЦ шољу 

ком. 4 PVC     

112.  
PVC бокал 2 л ком. 70 PVC     

113.  PVC канта са поклопцем 
10 л 

ком. 40 PVC     

114.  PVC корпа за отпатке са 
поклопцем и педалом 

ком. 60 
Округла, са папучицом и поклопцем, 
10 л. Боја: зелена,бела, сива, жута, 

плава 
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115.  
PVC кофа за прање 

радних површина; црвена 
и плава 

ком. 60 Боја: црвена и плава     

116.  PVC посуда од 50 л са 
поклопцем 

ком. 40 Са поклопцем     

117.  Резервна кофа PVC за дуо 
колица 

ком. 30 
Са металном или пластичном дршком, 

да одговара ставки 76.     

118.  Резервни уложак за 
партвиш 

ком. 40 /     

119.  
Рукавице грађевинске пар 120 /     

120.  
Рукавице за домаћинство пар 2.000 

Садрже латекс,  
са унутрашње стране обложене 

памуком 
Величине: S, M, L, XL 

    

121.  Рукавице пекарске 
топлоотпорне 

пар 80 
Опис дебљи памук 100%, приближне 

дужине 35cm, 
боја бела, шивене, постављене крзном. 

    

122.  Стругач леда за 
шофершајбну 

ком. 20 Пластични са гумом.     

123.  
Сунђер са абразивом за 

судове већи приближних 
димензија мин. 9,5*13*4 

cm 

ком. 1.800 
Већи приближних димензија мин. 

9,5*13*4 cm     

124.  
Сунђер са абразивом за 

судове мањи приближних 
димензија мин. 6,5*9,5*4 

cm 

ком. 4.400 
Мањи приближних димензија мин. 

6,5*9,5*4 cm     

125.  Т штап за брисање 
подних облога 

ком. 60 Од дрвета.     

126.  
Телескоски штап 1,5 m ком. 30 /     

127.  Уложак за бриско са 
канапима 

ком. 120 Памучни.     
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128.  
Уложак за зогер ком. 6 Да одговара понуђеном зогеру.     

129.  
Цедиљка за судове ком. 2 

PVC, са тацном за скупљање воде, 
димензије 39,5 * 29,5 * 8 cm     

130.  
Чачкалице округле 500/1 пак. 10 

Појединачно упаковане.У оригиналној 
амбалажи.     

131.  
Четка за ВЦ ком. 240 На пластичном држачу     

132.  
Четка рибаћа 

приближних димензија 
150*50mm. 

ком. 40 Са PVC дршком и PVC влакнима.     

133.  
Четка рибаћа 

приближних димензија 
200*55mm. 

ком. 30 Са дрвеном дршком и PVC влакнима.     

134.  Четка за рибање подова, 
тврда длака, са дршком 

ком. 120 
Димензије 280*55mm,са ергономском 

металном дршком     

135.  Четка са дршком за 
чишћење подова 

ком. 120 
Димензије 280*55mm, дужина длаке 
65mm, "Виледа" или одговарајућа, са 

ергономском металном дршком 
    

136.  Чистач за под гумени за 
одстрањивање воде 45cm 

ком. 28 Са PVC дршком.     

137.  
Штап PVC ком. 120 PVC     

138.  
Штипаљка за моп за 

професионалну употребу 
"шпагети систем" 

ком. 12 "Шпагети систем"     

139.  Штипаљке за веш 
(крокодил) 20/1 

пак. 100 
Паковање: 20/1Опис: од PP са 

поцинкованом опругом.     

140.  
Hож пластични 20/1 пак. 20 Паковање 20/1 Боја бела, PS     

141.  
PVC чаша 100ml 100/1 пак. 400 Паковање 100/1 Боја бела     

142.  
PVC чаша 200ml 100/1 пак. 600 Паковање 100/1 Боја бела     
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143.  
Виљушка пластичнa 20/1 пак. 20 Паковање 20/1 Боја бела, PS     

144.  Влажне марамице за бебе 
72/1 

пак. 120 Паковање: 72/1     

145.  
Једнократна капа ком. 200 Боја бела, полипропилен     

146.  Једнократна маска 
двослојна 

ком. 200 
Боја бела, полипропилен,        

приближних димензија 185*92 mm.     

147.  
Једнократна обућа 

(каљаче - навлаке за 
ципеле) 

ком. 200 
Боја бела, полиетилен,   приближних 

димензија 15*36 cm     

148.  
Једнократне папирне 

пресвлаке за даску WC 
шоље VipSeat  250/1. 

пак. 20 
Паковање: 250/1„TORK” или 

одговарајућеБоја бела, биоразградиве..     

149.  Једнократне рукавице 
латекс 100/1 

пак. 200 
Паковање 100/1Боја бела, величине S, 

M, L, XL     

150.  
Једнократни мантил ком. 500 

Боја бела, полипропилен, копчање на 
дрикере, еластичне манжетне на 
рукавима, величине S, M, L, XL 

    

151.  
Кашика пластичнa 20/1 пак. 20 Паковање 20/1 Боја бела, PS     

152.  
Кесе за замрзивач 1l 50/1 пак. 1.600 

Паковање 50/1 
Доставити уверење здравствене 

исправности. 
    

153.  Кесе за смеће велике 120l 
10/1 

пак. 1.000 

Паковање 10/1 
боја црна, LDPE, са увученом траком 
за везивање приближних димензија 

70*110cm 
Доставити узорак и произвођачку 

спецификацију 

    

154.  Кесе за смеће мале 40l 
50/1 

пак. 700 

Паковање 50/1 
боја црна, LDPE, приближних 

димензија 55*65cm 
Доставити узорак и произвођачку 

спецификацију. 
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155.  Кесе за смеће средње 70l 
20/1 

пак. 300 

Паковање 20/1 
боја црна, LDPE, приближних 

димензија 55*95 cm 
Доставити узорак и произвођачку 

спецификацију. 

    

156.  Кесе за узорковање хране 
500/1 

пак. 20 
Паковање 500/1, Nasco Whirl pak 

BO1365 ili 1401 WA 
Стерилне самостојеће. 

    

157.  
Кутија за паковање хране 
од стиропора HP 12 или 

еквивалент 
ком 200 

Састав: експандирани полистирена. 
Доставити уверење здравствене 

исправности. 
    

158.  
Кутија за паковање хране 

од стиропора HP 4 или 
еквивалент 

ком. 1.000 
Састав  експандирани полистирена. 
Доставити уверење здравствене 

исправности. 
    

159.  Марамице влажне/суве за 
LCD/TFT мониторe 10/1 

пак. 20 Паковање: 100/1     

160.  
Месарски папир обичан кг. 1.000 

Доставити уверење здравствене 
исправности.     

161.  Месарски папир 
пластифицирани 

кг. 800 
Доставити уверење здравствене 

исправности.     

162.  
Папирна тацна 3S 20/1 пак. 30 

Паковање 20/1 
боја бела, правоугаоник, картон три 

слоја, приближних димензија 
140*205mm 

    

163.  
Папирни убрус сложиви 
двослојни за диспанзере 

200/1 
пак. 1.600 

Паковање 200/1. 
Боја бела, 100%целулоза. 

Доставити уверење здравствене 
исправности. 

    

164.  Папирни убрус у ролни 
двослојни  2/1 

пак. 16.000 

Паковање 2/1 
Боја бела, 100% целулоза 
150 листова, око 34,5 м. 

Доставити узорак и уверење 
здравствене исправности. 

    

165.  Салвете двослојне 
33*33cm 100/1 

пак. 60.000 

Паковање 100/1. 
Обавезна декларација на 
појединачном паковању. 
Бела боја, 100% целулоза. 
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Доставити узорак. 
166.  Салвете трослојне 

33*33cm 20/1 
пак. 200 

Паковање 20/1. 
Више боја, 100% целулоза.     

167.  Тоалет папир у ролни 
двослојни 10/1 

пак. 6.000 

Паковање 10/1 
Боја бела, 100% целулоза180±1 

листића, око 20 м. 
Доставити узорак и уверење 

здравствене исправности. 

    

168.  
Трегер кесе мале 50/1 пак. 5.000 

Паковање 50/1 
више боја, приближних димензија 
22+(2*7)*44cm, дебљине 15 мик. 

Доставити узорак и произвођачку 
спецификацију.Доставити уверење 

здравствене исправности 

    

169.  
Трегер кесе средње 50/1 пак. 2.800 

Паковање 50/1 
више боја, приближних димензија 

27+(2*7)*48cmдебљине 15мик. 
Доставити узорак и произвођачку 

спецификацију. Доставити уверење 
здравствене исправности 

    

170.  Фолија алуминијумска 
50m*30cm 

ком. 140 
За домаћинство. 

Доставити уверење здравствене 
исправности. 

    

171.  Фолија самолепљива 
30m*30cm 

ком. 60 
За домаћинство. 

Доставити уверење здравствене 
исправности. 

    

172.  
Хартија клобучна табак кг. 300 

Доставити уверење здравствене 
исправности.     

173.  Џакови за смеће 120 l 
10/1 

пак. 2.000 

Паковање 10/1 
боја црна, PP, приближних димензија 

70*110cm. 
Доставити узорак и декларацију. 

    

174.  
Џакови за смеће 90 l 10/1 пак. 600 

Паковање 10/1 
провидни, PP, приближних димензија 

52*110cm 
Доставити узорак и декларацију. 

    

175.  
Џакови за помије ком. 10.000 

Црни, дебели, од гранулата 
700*1000*0,12 mm     
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Доставити узорак и декларацију. 

176.  
ПЕ џакови ком. 8.000 

Провидни, од гранулата 500*1000*0,12 
mm 

Доставити узорак и декларацију. 
Доставити уверење здравствене 

исправности. 

    

177.  
Трегер кесе велике пак. 2.000 

Паковање 50/1 
више боја, приближних димензија 

40+(2*10)*70 cm, дебљине 18 мик., 
биоразградиве 

Доставити узорак и декларацију. 
Доставити уверење здравствене 

исправности 

    

178.  
ПЕ фолија ролна 20 

Ролна од 5 кг, димензије 400*0,035 
mm.  

Доставити уверење здравствене 
исправности. 

    

179.  Алуминијумски штап за 
професионални бриско 

ком. 20 
Алуминијумски штап са рупом 140 cm 

- пречника 23mm sa dve rupice za 
pričvršćivanje mopova 

    

180.  
Сунђер жица за судове ком. 1.000 

Полиестер 36%, челична жица 46%, 
Полиуретан 18%. 

Vileda Glitzi Power Inox пак. 2/1 или 
одговарајући, са декларацијом и бар 

кодом 

    

181.  
Кутија картонска ком. 100 

Кутја картонска за паковање израђена 
од петослојног картона 

димензија51cm*41cm*31 cm 
    

182.  
Једократне рукавице пак. 200 

Нитрилне рукавице за једнократну 
употребу. Без латекса, погодне за 

употребу у прехрамбеној 
индустрији.АQL сертификат ниво 1,5. 

Могу се користити у прехрамбеној 
индустрији. Паковање 100/1 
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НАПОМЕНА: 
 
Потврдe о здравственој исправности и Извештаји о испитивању здравствене исправности морају бити у складу са одредбама 
Закона о здравственој исправности предмета опште употребе, ("Сл. Гласник РС", бр. 92/2011). У случају да понуђач не достави 
неки од тражених докумената, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  
 
Детерџенти и остала хемијска средства за одржавање хигијене морају бити у складу са Правилником о детерџентима 
("Сл.гласник РС", бр. 25/2015) и Правилником о хемикалијама (Сл. Гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015). 
 
Понуђач је обавезан да уз понуду достави УЗОРКЕ (наведено за које ставке у колони "Посебан захтев наручиоца") које је 
потребно обележити одговарајућим бројем (редним бројем из табеле), а исти ће након што овирни споразум буде закључен бити 
враћени понуђачима. Уколико понуђач не достави узорке, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
Наручилац ће вршити проверу узорака на следећи начин: упоређивањем садржаја декларације са подацима из техничке 
спецификације за дати производ односно са садржином достављеног доказа, бројањем садржине паковања и бројањем слојева 
производа (нпр. тоалет папир, салвете, папирни убруси).  Достављени узорци понуђача којем буде додељен оквирни споразум, 
биће задржани до испуњења уговорене обавезе изабраног понуђача. 
 
 
Датум:                                                                                                               Потпис овлашћеног лица: 
____________. године                                                                        _________________________                                    
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Образац 13. 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Редни 
број Назив добра Јединица 

мере 
Оквирна 
количина 

Јединична цена 
без ПДВ-а(дин.) 

Јединична цена 
са ПДВ-ом(дин.) 

Укупна цена без 
ПДВ-а (дин.) 

Укупна цена са 
ПДВ-ом (дин.) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1.  
„TABS”, Selfcooking centar 
средство за испирање или 

одговарајући 
пак. 20     

2.  
„TABS”, Selfcooking centar 

средство за прање или 
одговарајући 

пак. 20     

3.  
Care Control таблете за испирање 

пећнице Selfcookingcentar или 
одговарајући 

пак. 50     

4.  WC санитар средство за чишћење 
тоалета 700ml 

ком. 4.000     

5.  
Абразив течни 500 ml ком. 1.200     

6.  
Алгицид 1/1 л 8     

7.  
Алкохол 70% 1/1 л 60     

8.  
Асепсол 1/1 л 1.400     

9.  Гел за прање површина у 
купатилу 1/1 

л 3.000     

10.  
Дестилована вода ком. 100     

11.  Избељивач рубља (варикина) 
1/ l 

л 60     

12.  
Индустријска со 25/1 ком. 220     
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13.  Концентровани омекшивач за веш  
1,85 l 

ком. 600     

14.  Концентровано течно средство за 
одмашћивање 750ml 

ком. 1.800     

15.  Концентровано течно средство за 
одмашћивање refil 750ml 

ком. 100     

16.  
Крема за руке 50ml ком. 4.800     

17.  
Освежавач простора уложак 250 ml ком. 240     

18.  Освеживач WC шоље, тврди 
уложак, комплет са корпицом 

ком. 2.000     

19.  Освеживач WC шоље, тврди 
уложак, 2+1 ком 

пак. 600     

20.  Освеживач за ауто више мирисних 
нота 

ком. 140     

21.  Освеживач простора комплет 
апарат са улошком 250 ml 

ком. 50     

22.  
Паста за домаћинство 500 g ком. 260     

23.  
Писоар куглице 750 g (3 у 1) ком. 700     

24.  Прашак за машинско прање веша 
3/1 

ком. 400     

25.  Прашак за машинско прање веша 
9/1 

ком. 200     

26.  

Професионално  концентровано 
средство за машинско чишћење, 
прање и сушење подних облога у 

једном прелазу 10/1. Састав: 
етоксиловани алкохол 1-5%, 

нејонсји и анјонски сурфактанти 
до 5%, пХ вредност 12.5-13 

ком. 400     

27.  Професионално средство на 
алкохолној бази за машинско 

ком. 160     
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одржавање подних облога 10 l 
28.  

Сапун течни за руке  5/1 ком. 800     

29.  Сапун течни за руке са пумпицом 
0,5 l 

ком. 540     

30.  Сапун тоалетни за руке више 
мирисних нота 75g 

ком. 2.200     

31.  Сапун хотелски   више мирисних 
нота 15g 

ком. 5000     

32.  
Сона киселина л 600     

33.  
Спреј за намештај 300 ml ком. 20     

34.  Спреј за уништавање инсеката 
500ml 

ком. 100     

35.  Средство за ветробранско стакло 
зимско 2/1 

ком. 40     

36.  Средство за ветробранско стакло 
летње 2/1 

ком. 160     

37.  
Средство за дезинфекцију руку 1 l л 100     

38.  Средство за одржавање кожних 
предмета 500ml 

ком. 10     

39.  
Средство за отчепљење одвода ком. 200     

40.  
Средство за паркет и ламинат 1/1 л 100     

41.  Средство за уклањање каменаца 
500ml 

ком. 1200     

42.  
Средство за уклањање флека са 
белог веша за машинско и ручно 

прање 
2 l 

ком. 300     

43.  Средство за уклањање флека са 
веша у боји за машинско и ручно 

ком. 460     
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прање 
2 l 

44.  Средство за хигијенску и 
хируршку дезинфекцију руку 0,5 l 

ком. 80     

45.  
Средство за чишћење стаклених 
површина 750ml (2у1 течност и 

активна пена) 
ком. 2.000     

46.  
Средство за чишћење стаклених 

површина refil 750ml (2у1 течност 
и активна пена) 

ком. 300     

47.  Средство за чишћење тепиха и 
мебла 

ком. 80     

48.  
Средство за чишћење 

унутрашњости рерне и 
одмашћивање 750 ml 

ком. 90     

49.  
Течни детерџент за ручно и 

машинско прање и дезинфекцију 
подова 5/1 

ком. 1.000     

50.  Течни детерџент за ручно прање 
посуђa 800ml 

ком. 5.200     

51.  
Универзално средство за општу 

дезинфекцију површина, предмета, 
прибора, опреме и воде (гранулат) 

1/1 

кг 120     

52.  
WinterhalterF 420 еколошки 

детерџент за машинско прање 
чаша  у професионалним 

машинама 12/1 или одговарајући 

ком. 10     

53.  
Winterhalter со таблетирана за 

омекшавање воде у 
професионалним машинама  25/1 

или одговарајући 

ком. 1.040     

54.  
Winterhalter 8400 детерџент за 

машинско прање белог посуђа у 
професионалним машинама 25/1 

ком. 20     
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или одговарајући 

55.  
Winterhalter B 100 N  Универзално 

средство за професионалну 
употребу, за испирање и сјај 10/1 

или одговарајући 

ком. 20     

56.  
Winterhalter А 70 LS  (F) Средство 

за скидање каменца у 
професионалним машинама  12/1 

или одговарајући 

ком. 20     

57.  
WinterhalterC122 Специјално 

средство за чишћење челика 750 
ml или одговарајући 

ком. 60     

58.  
Winterhalter 6200 средство за 
машинско  прање посуђа у 

професионалним машинама 25/1 
или одговарајући 

ком. 800     

59.  
Winterhalter 6800 средство за 
машинско  прање посуђа у 

професионалним машинама 25/1 
или одговарајући 

ком. 220     

60.  
Winterhalter B 165 NE Средство за 

испирање и сјај посуђа,  за 
професионалну употребу 10/1 или 

одговарајући 

ком. 600     

61.  
Winterhalter F 865 plus средство за 

прање црног посуђа у 
професионалним машинама 25 kg  

или одговарајући 

ком. 30     

62.  
Winterhalter B 200 S средство за 

испирање посуђа и сјај за 
професионалну употребу 10/1 или 

одговарајући 

ком. 100     

63.  
Winterhalter A 20 ST побољшивач 

прања у професионалним 
машинама 1/1 или одговарајући 

кг 50     
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64.  
Течни крем за дубинско чишћење 

предмета од 
PVC-а 

ком. 24     

65.  
Средство за чишћење 

унутрашњости рерне и 
одмашћивање 750 ml 

ком. 24     

66.  Сушач за руке (феномат) са 
сензором 

ком. 20     

67.  
Дозатор за течни сапун, бели, ABS ком. 20     

68.  
Антибактеријски отирачи пак. 8     

69.  
Брисач стакла 25 cm ком. 40     

70.  
Вакум гума са дршком ком. 100     

71.  
Гумени брисач пода са дршком ком. 60     

72.  
Дезо баријере ком. 10     

73.  Дуо колица - Систем колица са две 
кофе од 25l 

ком. 10     

74.  
Жица за рибање судова иноx 2/1 пак. 2.200     

75.  
Зогер комплет ком. 80     

76.  
Јеленска крпа, са кутијом ком. 60     

77.  
Средство против плесни ком 20     

78.  Канта за отпад  са поклопцем са 
папучицом Инох 20 l 

ком. 50     

79.  Канта за отпад са папучицом PVC 
25l 

ком. 80     
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80.  
Канта за отпад ком. 80     

81.  
Канта са металном дршком ком. 10     

82.  
Кесе за усисивач "Attix" 30 Batt ком. 20     

83.  Кесе за усисивач "Clean fix SW 21 
Combi" 

ком. 40     

84.  
Кесе за усисивач "Philips" S Bag ком. 40     

85.  
Кесе за усисивач „DOMINO" ком. 900     

86.  
Корпа за веш ком. 40     

87.  
Корпа за отпад PVC ком. 200     

88.  Кофа PVC са металном дршком 12l 
, 

ком. 100     

89.  Кофа PVC са цедиљком за 
бриска 

ком. 20     

90.  
Крпа за под (маливат)  80*100 cm ком. 1.200     

91.  
Крпа за под 40*60 cm ком. 100     

92.  Крпа кухињска мин. димензија 
40*63 cm 

ком. 600     

93.  Крпа трулекс приближних 
димензија мин. 18*20 cm. 

пак. 2.000     

94.  
Крпа универзална ком. 3.000     

95.  
Лопата за снег ком. 60     

96.  Лопатица за смеће PVC, са четком 
(ђубровник) 

ком. 200     
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97.  
Лопатица за смеће метална ком. 30     

98.  
Магична крпа универзална 

приближних димензија 40*40 cm. 
Са абразивом на ћошку крпе 

ком. 400     

99.  
Метла брезова ком. 220     

100.
Метла сиркова велика ком. 200     

101.
Метла сиркова мала ком. 100     

102. Моп микрофибер са телескопским 
штапом 

ком. 200     

103.
Моп микрофибер уложак ком. 40     

104.
Мрежица за писоаре са мирисом ком. 20     

105. Отирач за ноге приближних 
димензија мин. 100*150cm 

ком. 20     

106.
Отирач за ноге унутрашњи 

простор приближних димензиаја 
мин. 40*60cm 

ком. 20     

107. Пајалица (прашко) са телескопом 
дршком дучине мин. 1,5 m 

ком. 200     

108.
Партвиш PVC ком. 60     

109. Перика за професионални бриско 
са канапима 

ком. 220     

110.
Пластична кадица за веш ком. 30     

111. Пластични држач за једнократне 
пресвлаке за ВЦ шољу 

ком. 4     

112.
PVC бокал 2 л ком. 70     
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113.
PVC канта са поклопцем 10 л ком. 40     

114. PVC корпа за отпатке са 
поклопцем и педалом 

ком. 60     

115. PVC кофа за прање радних 
површина; црвена и плава 

ком. 60     

116.
PVC посуда од 50 л са поклопцем ком. 40     

117.
Резервна кофа PVC за дуо колица ком. 30     

118.
Резервни уложак за партвиш ком. 40     

119.
Рукавице грађевинске пар 120     

120.
Рукавице за домаћинство пар 2.000     

121.
Рукавице пекарске топлоотпорне пар 80     

122.
Стругач леда за шофершајбну ком. 20     

123.
Сунђер са абразивом за судове 

већи приближних димензија мин. 
9,5*13*4 cm 

ком. 1.800     

124.
Сунђер са абразивом за судове 

мањи приближних димензија мин. 
6,5*9,5*4 cm 

ком. 4.400     

125.
Т штап за брисање подних облога ком. 60     

126.
Телескоски штап 1,5 m ком. 30     

127.
Уложак за бриско са канапима ком. 120     

128.
Уложак за зогер ком. 6     
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129.
Цедиљка за судове ком. 2     

130.
Чачкалице округле 500/1 пак. 10     

131.
Четка за ВЦ ком. 240     

132. Четка рибаћа приближних 
димензија 150*50mm. 

ком. 40     

133. Четка рибаћа приближних 
димензија 200*55mm. 

ком. 30     

134. Четка за рибање подова, тврда 
длака, са дршком 

ком. 120     

135. Четка са дршком за чишћење 
подова 

ком. 120     

136. Чистач за под гумени за 
одстрањивање воде 45cm 

ком. 28     

137.
Штап PVC ком. 120     

138.
Штипаљка за моп за 

професионалну употребу 
"шпагети систем" 

ком. 12     

139.
Штипаљке за веш (крокодил) 20/1 пак. 100     

140.
Hож пластични 20/1 пак. 20     

141.
PVC чаша 100ml 100/1 пак. 400     

142.
PVC чаша 200ml 100/1 пак. 600     

143.
Виљушка пластичнa 20/1 пак. 20     

144.
Влажне марамице за бебе 72/1 пак. 120     

145.
Једнократна капа ком. 200     
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146.
Једнократна маска двослојна ком. 200     

147. Једнократна обућа (каљаче - 
навлаке за ципеле) 

ком. 200     

148. Једнократне папирне пресвлаке за 
даску WC шоље VipSeat  250/1. 

пак. 20     

149.
Једнократне рукавице латекс 100/1 пак. 200     

150.
Једнократни мантил ком. 500     

151.
Кашика пластичнa 20/1 пак. 20     

152.
Кесе за замрзивач 1l 50/1 пак. 1.600     

153.
Кесе за смеће велике 120l 10/1 пак. 1.000     

154.
Кесе за смеће мале 40l 50/1 пак. 700     

155.
Кесе за смеће средње 70l 20/1 пак. 300     

156.
Кесе за узорковање хране 500/1 пак. 20     

157. Кутија за паковање хране од 
стиропора HP 12 или еквивалент 

ком 200     

158. Кутија за паковање хране од 
стиропора HP 4 или еквивалент 

ком. 1.000     

159. Марамице влажне/суве за 
LCD/TFT мониторe 10/1 

пак. 20     

160.
Месарски папир обичан кг. 1.000     

161.
Месарски папир пластифицирани кг. 800     

162.
Папирна тацна 3S 20/1 пак. 30     
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163. Папирни убрус сложиви двослојни 
за диспанзере 200/1 

пак. 1.600     

164. Папирни убрус у ролни двослојни  
2/1 

пак. 16.000     

165.
Салвете двослојне 33*33cm 100/1 пак. 60.000     

166.
Салвете трослојне 33*33cm 20/1 пак. 200     

167. Тоалет папир у ролни двослојни 
10/1 

пак. 6.000     

168.
Трегер кесе мале 50/1 пак. 5.000     

169.
Трегер кесе средње 50/1 пак. 2.800     

170.
Фолија алуминијумска 50m*30cm ком. 140     

171.
Фолија самолепљива 30m*30cm ком. 60     

172.
Хартија клобучна табак кг. 300     

173.
Џакови за смеће 120 l 10/1 пак. 2.000     

174.
Џакови за смеће 90 l 10/1 пак. 600     

175.
Џакови за помије ком. 10.000     

176.
ПЕ џакови ком. 8.000     

177.
Трегер кесе велике пак. 2.000     

178.
ПЕ фолија ролна 20     

179. Алуминијумски штап за 
професионални бриско 

ком. 20     
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180.
Сунђер жица за судове ком. 1.000     

181.
Кутија картонска ком. 100     

182.
Једократне рукавице пак. 200     

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А (дин.)  

ПДВ (дин.)  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ (дин.)  

 
Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 

 
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке;  
- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке; 
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 5; 
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке колона 4. помножена са колоном 6. 
 
Под „најнижом понуђеном ценом“ подразумева се збир свих укупних јединичних цена без ПДВ-а. Укупна јединична цена се добија 
множењем оквирних количина са јединичним ценама без ПДВ-а.   
 
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако дапонуђена цена покрива трошкове које понуђач има у 
реализацији израде и испоруке добара. 
 
Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се одбити. 
 

 
Датум:                                                                                                               Потпис овлашћеног лица: 
____________. године                                                                        _________________________                                                  
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Образац 14. 
 
 
 

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

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА 
 

 
 
Понуђач ________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара - 
средства и прибор за одржавање хигијене бр. ЈН-ОС 04/2019, поштовао је обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и 
заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 
 
          
 
 
 
 
 
 
Датум:                                                                                             Потпис овлашћеног  лица 
                                                               
______________. године                                                    _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
Напомена: 
- Изјаву о поштовању прописа морају да потпишу и овере печатом сви понуђачи. 
- Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 15. 
 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде 
број ______________ од __________ 2019. године у поступку јавне набавке ЈН-ОС 04/2019. 
 
 
 

Редни број НАЗИВ ТРОШКОВА 
ИЗНОС 

(у динарима) 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                      

УКУПНО:  ____________________________________ 
 
 
 
Напомена:  
 
Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 
 
 
 
Датум:                                                                                               Потпис овлашћеног  лица 
                                                               
_____________. године                                                       _____________________________ 
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Образац 16.  
 
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику и садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета 
 
ДУЖНИК: _______________________________________________________________________ 

(назив и седиште Понуђача) 
МАТИЧНИ БРОЈ И ПИБ ПОНУЂАЧА: _____________________________________________ 

ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА: ____________________________________________________ 

 
И З Д А Ј Е 

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО МЕНИЦЕ 
 
 

КОРИСНИК: Установа Студентски центар Нови Сад, улица Др. Симе Милошевића бр. 4, 
матични број:  08054843, шифра делатности: 5590, ПИБ: 102028873. 
 
Предајемо Вам (1) једну сопствену соло меницу, серијски број _______________, на износ 
од _______________ динара (5% од вредности понуде без ПДВ-а) као средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење оквирног споразума дел.бр. 
______________________  од ___________________, за јавну набавку добара број ЈН-ОС 
04/2019 - средства и прибор за одржавање хигијене, по јавном позиву за достављање 
понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.  
 
Истовремено Вас овлашћујемо да меницу доставите на наплату 
__________________________________ (назив банке понуђача) код које се води наш текући 
рачун ________________________________ (текући рачун понуђача) уколико:  
 
- без оправданог разлога одбијемо да поступимо по наруџбеници када нам је достављена, а 
у складу са закљученим оквирним споразумом или 
- не доставимо средство обезбеђења за добро извршење посла., 
 
Ово овлашћење и меница су потписани од стране овлашћеног лица за потпис, сходно 
достављеном картону депонованих потписа и важећи су 30 дана дужи од истека важења 
оквирног споразума. 
 
Прилог:  

- 1 (једна) потписана и оверена печатом сопствена бланко меница, 
- фотокопија картона депонованих потписа, 
- фотокопија важеће потврде пословне банке да је достављена меница заведена у Регистру 
меница и овлашћења НБС (само правна лица и предузетници) или фотокопија захтева за 
регистрацију менице овереног од стране пословне Банке. 
 
У ____________ , дана __________ 2019. године. 

 
________________________________________ 
(печат и потпис овлашћеног лица за потпис) 
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Образац 16а.  
 
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику и садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета 
 
ДУЖНИК: _______________________________________________________________________ 

(назив и седиште Понуђача) 
МАТИЧНИ БРОЈ И ПИБ ПОНУЂАЧА: _____________________________________________ 

ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА: ____________________________________________________ 

 
И З Д А Ј Е 

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО МЕНИЦЕ 
 
 

КОРИСНИК: Установа Студентски центар Нови Сад, улица Др. Симе Милошевића бр. 4, 
матични број:  08054843, шифра делатности: 5590, ПИБ: 102028873. 
 
Предајемо Вам (2) две бланко сопствене менице, серијски бројеви 
_______________________ , на износ од 10% вредности издате наруџбенице без ПДВ-а, 
дел.бр. наруџбенице ___________ од ____________ године, односно _______________ 
динара, као средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорених обавеза, а у 
складу са закљученим оквирним споразумом дел.бр. _____________  од __________ године, 
у поступку јавне набавке добара број ЈН-ОС 04/2019 - средства и прибор за одржавање 
хигијене. 
 
Истовремено Вас овлашћујемо да, у случају уколико не будемо извршавали своје обавезе у 
роковима и на начин предвиђен закљученим споразумом, настану значајна кашњења у 
испорукама, не испоручимо добра која су захтевана наруџбеницом у уговореном 
квантитету и квалитету или једнострано раскинемо уговор, приложену бланко сопствену 
меницу са доспећем "по виђењу" и клаузулом "без протеста" доставите на наплату 
________________________________________ (назив банке понуђача) код које се води наш 
текући рачун ________________________________ (текући рачун понуђача). 
 

Ово овлашћење и меница су потписани од стране овлашћеног лица за потпис, сходно 
достављеном картону депонованих потписа и важећи су током трајања појединачног 
уговора,  а биће враћени понуђачу 30 дана након истека важења оквирног споразума. 
 
Прилог:  

- 1 (једна) потписана и оверена печатом сопствена бланко меница, 
- фотокопија картона депонованих потписа, 
- фотокопија важеће потврде пословне банке да је достављена меница заведена у Регистру 
меница и овлашћења НБС (само правна лица и предузетници) или фотокопија захтева за 
регистрацију менице овереног од стране пословне Банке. 
 
У ____________ , дана __________ 2019. године. 

 
________________________________________ 
(печат и потпис овлашћеног лица за потпис) 
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Образац 17.  
 

НАРУЧИЛАЦ ДОБАВЉАЧ 
Установа Студентски центар Нови Сад 
др Симе Милошевића бр. 4, Нови Сад 

 

Матични број: 08054843 Матични број:  
ПИБ: 102028873 ПИБ:  
Текући рачун и ЈБКЈС: 840-547661-34, 02327 Текући рачун:  
Назив банке: Управа за трезор Назив банке:  
Овлашћено лице: Зоран Мартиновић, директор Овлашћено лице:  

 
На основу чл. 40 ст. 9 Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) и Оквирног споразума бр. 05/09-ххх од ххххххх, закљученог на основу јавне набавке 
бр. ЈН-ОС 04/2019 - средства и прибор за одржавање хигијене, издаје се  
 

Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А  
дел.бр. 05/09-ххххх од хххххх године 

 
Редни 
број из 

тех.спец. 

Назив 
предмета 

Јединица 
мере 

Количина 
Цена без 
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ -ом 

Укупна цена 
без ПДВ -а 

Укупна цена са 
ПДВ -ом 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

УКУПНО:   
 

1. Општи услови купопродаје: 
1.1. Набавка се врши на основу Оквирног споразума бр. 05/09-ххххх од хххх и понуде 
изабраног Добављача бр. Ххххх од хххххх. 
1.2. Цена подразумева испоруку: ФЦО магацин Наручиоца 
1.3. Рок испоруке: 5 радних дана од дана достављања Наруџбенице 
1.4. Рок плаћања: 45 дана од дана испостављања исправне фактуре 
 
2. Остало: 
2.1. Надлежан суд: Привредни суд у Новом Саду 
2.2. Рачун мора бити испостављен у складу са свим позитивним законским прописима 
2.3. У свему осталом што није предвиђено по овој наруџбеници важе одредбе из Оквирног 
споразума и прописи Закона о облигационим одосима и Општих узанси за промет робе. 
 

                                                                                                За Наручиоца:     
___________________            


