
Број: 374/2022 
Датум: 31.10.2022. 

 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
ЗА НАВАВКУ OПРЕМЕ - ШКОЛСКОГ НАМЕШТАЈА 

 
На основу члана  27. Закона о јавним набавкама став 1. („Службени гласник Р.С.“, бр. 
91/2019) и Одлуке о покретању поступка набавке без примене закона о јавним 
набавкама број 370/2022 од 27. 10. 2022. године, ОШ “Херој Јанко Чмелик“ као 
Наручилац дана 31. 10. 2022.  године упућује  
 
Позив за подношење понуде за набавку  ОПРЕМЕ - ШКОЛСКОГ НАМЕШТАЈА 

 

1. Предмет набавке: опрема - школски намештај  
2. Предрачун  
 
Ред. 
бр. 

Спецификација ПДВ 
стопа 

Јединица 
мере 

Количина Јединична 
цена 

Износ Износ 
ПДВ-а 

1.  Ормар са 8 
касета 

20 ком. 6    

2.  Катедра са 2 
фиоке 

20 ком. 5    

  ОСНОВИЦА ЗА ПДВ 20%   
  ОСНОВИЦА ЗА ПДВ 10%   
  ПДВ 20%   
  ПДВ 10%   
  УКУПНО    
 
 
 
3. Понуђену цену је потребно навести у динарима (са и без пдв-а), рок и начин 
плаћања, рок важења понуде.  
 
4. Потребно је навести основне податке о понуђачу: назив Понуђача, седиште, ПИБ, 
особу за контакт, контакт телефон. 
 
5. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена ЦЕНА. 
 
6.  Oсновна школа „ Херој Јанко Чмелик“ задржава право да: 
- изабере једног понуђача у зависности од повољности понуде,  
- одустане од вршења избора ако Наручиоцу не одговара ни једна понуда. 
 
7. Рок за достављање понуда је: 5 дана односно до 07. 11. 2022. године до 12:00 часова. 
 



8. Понуде се достављају  путем e mail: hjcmelik@mts.rs., са назнаком  Понуда за  набавку  
ОПРЕМЕ - ШКОЛСКОГ НАМЕШТАЈА 
Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 07. 11. 2022. 
године до 12,00  часова. 
 
10. Подаци о наручиоцу 
Назив наручиоца Основна школа „Херој Јанко Чмелик“ 
Адреса и седиште наручиоца Карађорђева 2 
Матични број наручиоца 08011192 
ПИБ наручиоца 102151002 
Тел/факс 022/310631 
Е-мail адреса: hjcmelik@mts.rs. 
Одговорно лице Јанко Хавран,.директор 
Особа за контакт 
 

Ела Лакатош, секретар 
 

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс:  
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке:  
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 

НАПОМЕНА:  ЈЕ - НИЈЕ уписан у јавни регистар понуђача. (Заокружити одговор), члан 128. 
Закона 



2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

Понуђач одговара за квалитет и недостатке предмета јавне набавке. 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Редни број Опис - ОПРЕМА - ШКОЛСКИ НАМЕШТАЈ 
 

 

 

Износ цене у динарима 

1.  

 

Цена без ПДВ-а 

 

2.  

 

ПДВ  

 

3.  

 

Цена са ПДВ-ом 

 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ: 
У ред бр. 1 уписује се јединична  цена по без ПДВ; 
У ред бр. 2  уписује ПДВ; 
У ред бр.3  уписује се укупна цена за предметну услугу са ПДВ  
Место и датум:     Понуђач (назив)____________________________ 
 ______________                                                   
                                                                                __________________________________ 

М. П. 
                                                                                                  

__________________________________ 
                                                                                (име, презиме и потпис одговорне особе) 

 

 
 



  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  
ИЗ ЧЛАНА 132. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
1) Одлуку о додели уговора донеће се применом критеријума “Цене“, а у 

складу са чланом 132. став 1 тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“ број 91/19 ). 

 
2) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном 
ценом: 
Критеријум на основу кога ће наручилац извршити доделу уговора у 
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом јесте 
моменат предаје понуде Наручиоцу, тј. понуђач који први преда понуду 
Наручиоцу имаће предност у односу на остале понуђаче. 
 

 
МОДЕЛ УГОВОРА 

О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ - ШКОЛСКОГ НАМЕШТАЈА  
Закључен у Старој Пазови, дана _______ 2022. године, између:  

 
1. ОШ „Херој Јанко Чмелик“ Карађорђева бр. 2, Стара Пазова, ПИБ: 102151002 
матични број: 08011192, коју представља директор, Јaнко Хавран (у даљем тексту: 
Наручилац), са једне стране и  
и  
2.________________________________________________, матични број: 
_____________, ПИБ: _______________, са седиштем у ______________, улица 
_________________, коje заступа _________________________________ (у даљем 
тексту: Извршилац),  
 
Уговорне стране сагласно констатују:  
 
- да Наручилац има потребу за набавком опреме - школског намештаја 
- да је Наручилац, на основу члана 27 Закона о јавним набавкама ("Службенигласник 
РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне 
набавке, спровео истраживање тржишта ради закључења уговора за набавку опреме 
чија процењена вредност на годишњем нивоу не прелази износ од 999.999,00 динара 
без ПДВ-а.  
- да ће се обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише 
до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години (2022. 
години). 
 

Члан 1. 
 

Предмет овог уговора је набавка опреме - школског намештаја, према условима 
и на начин предвиђеним у понуди Извршиоца број: _______________________ од 
___________ 2022. године. 

Саставни део овог уговора је понуда понуђачa број________  
 

 
 



Члан 2.  
 
Уговорена вредност  из члана 1. овог уговора износи _____________ динара без 

пореза на додату вредност.  
Уговорена вредност за из члана 1. овог уговора са урачунатим порезом на 

додату вредност износи __________________ динара.  
Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати након потписивања уговора.  
Наручилац задржава право да не реализује уговорену вредност из става 1. овог 
члана у потпуности уколико за то не буде постојала потреба код Наручиоца.  

 
Члан 3. 

 
Понуђач се обавезује да:  
- испоручи робу у доглегном року а најкасније у року од 30 дана од дана закључења 
овог уговора. 
- да одговара за све недостатке испоручене опреме.  
  

Члан 4. 
. 
Наручилац се обавезује да  исплати вредност исказану на рачуну у року од 45 дана 

од дана пријема рачуна потписаног од стране овлашћеног лица. 
Рачун из става 1. овог члана треба да гласи на:  
ОШ“Херој Јанко Чмелик“, Карађорђева бр.2, Стара Пазова, ПИБ: 102151002, са 

позивом на број Уговора. 
Члан 5. 

 
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор у следећим 

случајевима: 
-ако се утврди да Извршилац неправдано касни са испоруком опреме према 

роковима дефинисаним овим  Уговором и то дуже од 8 календарских дана ; 
-да Извршилац исте не пружа у складу са техничком спедификацијом; 
Уговор се раскида писменом изајвом која садржи основ за раскид уговора и 

иста се доставља другој уговорној страни. 
У случају раскида овог уговора изазваног кривицом Извршилац, сву штету која 

настане раскидом уговора сноси Извршилац, а овај уговор признаје за извршну 
исправу без права приговора. 

 
Члан 6. 

 
У случају да једна уговорна стране не изврши било коју обавезу преузету овим 

Уговором ни у накнадно остављеном примереном року друга уговорна страна може 
простом изјавом воље раскинути уговор или тражити снижење цене, а у сваком случају 
има право и на накнаду штете. 

 
Члан 7. 

 
На све што није дефинисано овим уговором примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима. 
 
 



Члан 8. 
 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а 
у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у 
Сремској Митровици.  

Члан 9. 
 

Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два примерка 
задржава свака уговорна страна.  
 
 
 
ЗА НАРУЧИОЦА                 ЗА ИЗВРШИОЦА  
___________________       ____________________ 

 
 


