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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА 
       „НИКОЛА ТЕСЛА“  
                      НИШ 
Дел.бр.01-787  25.08.2020. 
 

На пснпву пдредбе шл. 49 ст.2. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
бр. 91/2019), директпр Електрптехнишке  щкпле ''Никпла Тесла ''  у Нищу, дана 
25.08.2020.гпдине, дпнпси 

 
П Р А В И Л Н И К 

НАБАВЦИ ДПБАРА, УСЛУГА  И  РАДПВА НА КПЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕОУЈЕ  
ЗАКПН П ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

 
1. УВПДНЕ ПДРЕДБЕ 

Шлан 1. 

 Овим Правилникпм се ближе уређује нашин планираоа, спрпвпђеоа ппступка јавне 
набавке и праћеоа изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци , нашин планираоа и спрпвпђеоа 
набавки на кпје се закпн не примеоује, кап и набавки друщтвених и других ппсебних 
услуга из шл. 75 Закпна п јавним набавкама. 

Оснпв за дпнпщеое Правилника п набавци дпбара, услуга и радпва на кпје се не 
примеоује Закпн (у даљем тексту Правилник) представља Закпн п јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ бр. 91/2019) (у даљем тексту Закпн). 

Шлан 2. 
 

 Електрптехнишка  щкпла ''Никпла Тесла '' у Нищу, (у даљем тексту Нарушилац), ће 
приликпм планираоа, спрпвпђеоа ппступка јавне набавке  и праћеоу изврщеоа угпвпра 
директнп примеоивати пдредбе Закпна п јавним набавкама, схпднп шлану 3. закпна, кап 
Јавни нарушилац, прекп Ппртала канцеларије  за јавне набавке.  
 

Шлан 3. 
 

 Нарушилац ће примеоивати пвај Правилник када су у питаоу набавке дпбара, 
услуга или радпва, шија је укупна прпцеоена вреднпст на гпдищоем нивпу нижа пд 
прагпва предвиђених шл. 27 Закпна п јавним набавкама, за кпје нарушилац није у пбавези 
да примеоује пдредбе Закпна. 

Набавке се мпрају предвидети у Плану набавки нарушипца за текућу гпдину, у делу 
набавки на кпје се не примеоује закпн. 

Нарушилац ће примеоивати пвај Правилник, на нашин кпји пмпгућава ефикасну 
набавку, екпнпмишнп трпщеое јавних средстава, у циљу спрешаваоа ппстпјаоа сукпба 
интереса, пбезбеђиваоа кпнкуренције и дпбијаоа угпвпрене цене кпја неће бити већа пд 
уппредиве тржищне цене.  

Нарушилац је у пбавези да предузме све пптребне мере какп не би дпщлп дп 
кпрупције у планираоу јавних набавки, у ппступку јавне набавке или тпкпм изврщеоа 
угпвпра п јавнпј набавци, какп би се кпрупција правпвременп пткрила, какп би биле  
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птклпоене или умаоене щтетне ппследице кпрупције и какп би ушесници у кпрупцији 
били кажоени, у складу са закпнпм.   

Нарушилац је дужан да предузме све мере у циљу утврђиваоа, спрешаваоа и 
птклаоаоа сукпба интереса у вези са ппступкпм јавне набавке, да би се избеглп 
нарущаваое нашела пбезбеђеоа кпнкуренције и једнакпсти привредних субјеката. 

2. ПРЕДМЕТ ПРАВИЛНИКА 

Шлан 4. 

Овим Правилникпм се ближе уређује ппступак спрпвпђеоа и угпвараоа набавки 

дпбара, услуга или радпва шија је укупна прпцеоена вреднпст на гпдищоем нивпу нижа 

пд Прагпва предвиђених шл. 27 Закпна п јавним набавкама,  без урашунатпг ппреза на 

дпдату вреднпст, кап и пдгпвпрнпст унутар Нарушипца у планираоу, припреми, 

спрпвпђеоу и реализацији наведених набавки.  

Шлан 5. 

 У спрпвпђеоу ппступака набавки дпбара, услуга и  радпва, ппред пвпг Правилника, 
нарушилац је у пбавези да примеоује и друге важеће закпне, ппдзакпнске акте, а кпји се 
пднпсе на ппједине предмете набавки. 

3. ППКРЕТАОЕ ППСТУПКА НАБАВКЕ 

Шлан 6. 

Нарушилац дпнпси пдлуку п спрпвпђеоу ппступка јавне набавке кпја нарпшитп 
садржи ппдатке п предмету јавне набавке, врсти ппступка и прпцеоенпј вреднпсти јавне 
набавке укупнп и за сваку партију ппсебнп, кап и ппдатке п саставу кпмисије за јавну 
набавку, пднпснп лицу кпје спрпвпди ппступак јавне набавке.  

Ппступак јавне набавке сматра се ппкренутим слаоем на пбјављиваое јавнпг 
ппзива и других пгласа кпји се кпристе кап јавни ппзив, псим у слушају прегпварашкпг 
ппступка без пбјављиваоа јавнпг ппзива када се ппступак сматра ппкренутим данпм 
слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда. 

4. ППСТУПАОЕ И УГПВАРАОЕ 

4.1  Ппчетак ппступка, начин кпмуникације 

Шлан 7. 
 

 Средства кпмуникације и размене инфпрмација између Нарушипца и лица кпја 
пбављају делатнпст кпја је предмет набавке су: телефпн, телефакс, електрпнска ппщта, 
ппщтанска ппщиљка, пднпснп кпмбинација наведених средстава, према избпру нарушипца 
у свакпм ппјединашнпм  ппступку набавке. 

Нарушилац мпже, у складу са Закпнпм, да пбјави пбавещтеое за дпбрпвпљну 
претхпдну транспарентнпст за набавке кпје је спрпвеп на пснпву пдредаба пвпг 
правилника. 

Шлан 8. 
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 Лице заппсленп кпд Нарушипца, пп дпбијенпм налпгу, врщи претхпднп 
истраживаое тржищта, у циљу прикупљаоа назива и адреса лица кпја пбављају делатнпст 
кпја је предмет набавке и кпја су према оихпвпм сазнаоу сппспбна да изврще набавку, 
кпјима ће бити упућен ппзив за ппднпщеое ппнуде.  

Овп лице мпра да има прецизну спецификацију дпбара, услуга или радпва кпји се 
набављају и да има инфпрмацију п распплпживим средствима за ту набавку.  

О претхпднпм истраживаоу тржищта лице мпже сашинити ппсебан записник кпји 
садржи следеће ппдатке: - датум и време пбављаоа радои у тпку набавке; - списак 
пптенцијалних ппнуђаша према сазнаоу лица задуженпг за набавку; - списак 
кпнтактираних ппнуђаша; - ппдатке дпбијене пд кпнтактираних ппнуђаша, - ппдатке п 
најппвпљнијем ппнуђашу и пптпис лица кпје је спрпвпдилп истраживаое тржищта. 
 

Шлан 9. 
 
 За сваку ппјединашну набавку дпбара, услуга и радпва, Нарушилац ће упутити 
најмаое 3 ппзива за ппднпщеое ппнуде, псим у слушајевима: 

-  када збпг технишких, пднпснп уметнишких разлпга предмета јавне набавке или из 
разлпга ппвезаних са защтитпм искљушивих права, набавку мпже изврщити самп 
пдређени ппнуђаш, и  

- када је тп нужнп из разлпга изузетне хитнпсти кпја не трпи пдлагаое, изазване 
дпгађајима кпје нарушилац није мпгап предвидети нити утицати (кварпви на 
инсталацијама кпји захтевају хитну ппправку и  сл....), 

у кпјима Нарушилац задржава правп упућиваоа самп једнпг ппзива за ппднпщеое ппнуде. 
 Изузетнп, нарушилац мпже у ппсебним ситуацијама набавити дпбра, услуге или 
радпве и директнпм куппвинпм, без претхпднпг слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда 
укпликп је вреднпст такве набавке на гпдищое нивпу нижа пд 50.000,00 динара без 
урашунатпг ппреза на дпдату вреднпст, уз пбавезу претхпднпг испитиваоа тржищта и 
утврђиваоа екпнпмски најппвпљније цене, п шему сашиоава записник из шл. 8 ст.3 пвпг 
правилника.   
 
4.2  Прикупљаое ппнуда 

Шлан 10. 
 Ппнуде се прикупљаоу путем дпстављаоа Ппзива за ппднпщеое ппнуда. Образац 
Ппзива налази се у прилпгу пвпг Правилника (Образац 1), и исти нарушилац мпже 
прилагпђавати, ппјединпм ппступку набавке, дппуоавати исти спецификацијпм, нацртима, 
прпјектнпм дпкументацијпм, мпделима, узпрцима и сл., у циљу прецизнијег пдређиваоа 
предмета набавке и дпбијаоа квалитетних ппнуда. 
 Ппред ппдатака наведених у Ппзиву  за ппднпщеое ппнуда, пд лица кпја пбављају 
делатнпст кпја је предмет набавке, мпже се тражити и дпстављаое друге дпкументације 
(фптпграфије, изјаве, пптврде, дпзвпле и сл.) у зависнпсти пд предмета набавке. 

Шлан 11. 

 Приликпм пдређиваоа рпкпва за ппднпщеое ппнуда, нарушилац ће узети у пбзир, 
слпженпст предмета набавке, пптребу увида у пптребне ппдатке, пбиласка лпкације, 
прибављаоа тражених дпкумената, ппщтујући при тпм минималне рпкпве прпписане 
пвим Правилникпм. 
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 Рпкпви за ппднпщеое ппнуде, пдређују се такп щтп се утврђује ташан датум и сат дп 
кпга лица мпгу благпвременп дпставити свпју ппнуду. 
 Рпк за ппднпщеое ппнуде за набавку дпбара, услуга или радпва је најмаое 3 (три) 
дана, псим у слушајевима наведеним у шлану 8. пвпг Правилника. 
 

Шлан 12. 

 Лица ппднпсе свпје ппнуде на нашин и у рпкпвима кпје нарушилац прпписује за 
сваки ппјединашни ппступак набавке, у складу са пвим Правилникпм, и тп на пбрасцу 
Ппнуде, дпстављенпм пд стране нарушипца (Образац 2). Нарушилац мпже прилпгпђавати 
наведени пбразац ппјединпм ппступку набавке. 

4.3    Птвараое, преглед и анализа ппнуда 

Шлан 13. 
 Лице именпванп пд стране нарушипца, спрпвпди птвараое, преглед и анализу 
дпстављених ппнуда, на пснпву услпва из Ппзива за ппднпщеое ппнуда, и израђује и 
свпјим пптписпм пверава Извещтај п предузетим радоама у ппступку набавке (Образац 3), 
у кпји унпсе и ппдатке п изврщенпм птвараоу, прегледу и анализи дпстављених ппнуда. 
 Одгпвпрнпст у ппгледу дпбијаоа угпвпрене цене кпја неће бити већа пд уппредиве 
тржищне цене, је на лицу кпје је дпбилп налпг да предузима све радое у ппступку 
прикупљаоа ппнуда и да сашини  Извещтај п предузетим радоама у ппступку набавке. 
 Укпликп у рпку за ппднпщеое ппнуда Нарушилац не дпбије ниједну ппнуду, или акп 
су све пристигле ппнуде неблагпвремене и/или неприхватљиве, нарушилац мпже упутити 
Ппзив за ппднпщеое ппнуде самп једнпм лицу и пдабрати оегпву ппнуду ппд услпвпм да 
се првпбитни услпви не меоају, пднпснп мпже пбуставити ппступак набавке. 
 Неблагпвремена ппнуда је ппнуда кпја је примљена пд стране нарушипца у пп 
истеку рпка кпји је пдређен у Ппзиву за ппднпщеое ппнуда. 

Неприхватљива ппнуда је ппнуда кпја је благпвремена, а кпју је нарушилац пдбип 
збпг битних недпстатака,  или щтп не испуоава у пптпунпсти све технишке спецификације 
(ппнуђена дпбра, услуге или радпви кпји не задпвпљавају пптребе нарушипца у пднпсу на 
тражени предмет набавке), пднпснп кпја пгранишава, или услпвљава права нарушипца или 
пбавезе ппнуђаша или прелази изнпс прпцеоене вреднпсти јавне набавке. 

       Шлан 14. 

На пснпву Извещтаја п предузетим радоама у ппступку набавке, израђује се Одлука 
п избпру пднпснп Одлука п пбустави набавке (Образац 4 и 5), кпју пптписује пдгпвпрнп 
лице нарушипца. Нарушилац мпже прилагпђавати наведене пбрасце ппјединим 
ппступцима набавке. 

Шлан 15.  

Нарушилац мпже у билп кпм тренутку, пре закљушеоа угпвпра пднпснп издаваоа 
наручбенице, пдустати пд набавке и дпнети Одлуку п пбустави набавке. 

Шлан 16. 

 Угпвпр п јавнпј набавци (пбразац 7) се закљушује накпн дпнпщеоа пдлуке п дпдели 
угпвпра, са изабраним ппнуђашем. Акп ппнуђаш, кпјем је дпдељен угпвпр, пдбије да 
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закљуши угпвпр п јавнпј набавци, угпвпр се мпже закљушити са првим следећим 
најппвпљнијим ппнуђашем. 

Угпвпр п набавци дпставља се лицу задуженпм за праћеое изврщеоа угпвпра и 
финансијскпј служби, а један примерак пстаје у предмету п ппступку набавке. 

Угпвпри се пп правилу закљушују на перипд пд 12 месеци, а изузетнп се угпвпр 
мпже закљушити на дуже пд 12 месеци, у зависнпсти пд предмета набавке. Одлуку п 
перипду трајаоа угпвпра дпнпси пдгпвпрнп лице у складу са закпнпм. 

Лице кпје је пдгпвпрнп за пријем предмета набавке дпбара приликпм исппруке пд 
стране дпбављаша, прегледа дпбра ради прпвере сапбразнпсти са угпвпреним 
кплишинама, квалитетпм, узпркпм, динамикпм исппруке и слишнп.  

Надзпр над извпђеоем радпва кпји су предмет угпвпра п јавнпј набавци врщи 
заппслени кпга пдреди пдгпвпрнп лице или изабрани надзпрни прган, а у зави-снпсти пд 
врсте радпва. 

Накпн изврщене прпвере предмета набавке, лице задуженп за праћеое, пптписује 
птпремницу, извещтај п изврщеоу услуге или радпва или други дпкумент кпјим се 
пптврђује да је уреднп изврщена пбавезе дпбављаша. 

4.4  Угпвараое и реализација набавке 

Шлан 17. 

За набавке дпбара, услуга или радпва шија је вреднпст на гпдищоем нивпу прекп 
100.000,00 динара без ПДВ-а, нарушилац ће пп спрпведенпм ппступу прикупљаоа ппнуда 
закљушити угпвпр са изабраним ппнуђашем.  

За набавке дпбара, услуга или радпва шија је вреднпст на гпдищоем нивпу исппд 
100.000,00 динара без ПДВ-а, нарушилац слпбпднп бира између издаваоа Наручбенице 
или закљушеоа угпвпра. 
 Угпвпр за сваку набавку израђује секретар щкпле,  дпк наручбеницу за сваку 
набавку израђује лице кпје заппсленп кпд нарушипца на финансисјкп рашунпвпдственим 
ппслпвима, и исте пптписује пдгпвпрнп лице Нарушипца.  
 Образац наручбенице и мпдел угпвпра налазе се у прилпгу пвпг Правилника 
(Образац 6 и 7), и исте нарушилац мпже прилагпђавати, свакпм ппступку набавке. 
 У слушају директне куппвине из шлана 9. ст. 2. пвпг Правилника, Нарушилац 
изврщава плаћаое на пснпву рашуна, без претхпднп издате наручбенице,  пднпснп 
пптписанпг Угпвпра или прихваћене ппнуде.  

У тпм слушају,  приликпм ппднпщеоа захтева за пренпс бучетских средстава, 
нарушилац је у пбавези да дпстави и изјаву, пверену пешатпм нарушипца и пптписану пд 
стране пдгпвпрнпг лица, кпјпм пптврђује да је набавку спрпвеп у складу са пвим 
Правилникпм. 

Шлан 18. 
 

 Реализацију набавке прати лице задуженп за спрпвпђеое јавних набавки кпд 
Нарушипца, кпје прикупља и кпнтинуиранп евидентира ппдатке п ппступцима јавних 
набавки и закљушеним угпвприма п јавним набавкама. 
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5. ДРУЩТВЕНЕ И ППСЕБНЕ УСЛУГЕ  
 

Шлан 19 
Нарушилац мпже да дпдели угпвпр или пквирни сппразум за друщтвене и ппсебне 

услуге кпје су наведене у Прилпгу 7 Закпна, а у складу са пдредбама Закпна и пвпг 
правилника. 

Нарушилац је дужан да у ппступку дпделе угпвпра и пквирнпг сппразума ппщтује 
нашела јавних набавки, нарпшитп нашела транспарентнпсти, једнакпсти ппнуђаша и 
екпнпмишнпсти. 

Приликпм дпделе угпвпра п јавнпј набавци за друщтвене и друге ппсебне услуге 
нарушипци су дужни да примеоују пдредбе Закпна кпје се пднпсе на пдређиваое 
предмета угпвпра и технишке спецификације, при шему мпгу да узму у пбзир пптребу за 
пбезбеђиваоем квалитета, кпнтинуитета, дпступнпсти, приступашнпсти, распплпживпсти, 
кап и свепбухватнпсти услуга, ппсебне пптребе разлишитих категприја кприсника, 
укљушујући угрпжене и раоиве групе, ушещће и пснаживаое кприсника услуга и 
инпвативнпст.  

Нарушилац дпдељује угпвпр применпм критеријума за дпделу угпвпра, у складу са 
пдредбама Закпна. 
 

6. ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ 

Шлан 20. 

 Овај Правилник ступа на снагу 8 дана пд пбјављиваоа  и оегпвим ступаоем на 
снагу престаје да важи Правилник п јавним набавкама бр. 05-183/11  од  28.02.2019. 

                                                                           
 

    ДИРЕКТОР  
                                                                                                                       ________________________ 

                                                                                                      Спкплпвић Небпјща дипл.инж.елект. 

                     

ПРИЛПЗИ: 

Образац 1 – Ппзив за ппднпщеое ппнуда 

Образац 2 – Образац Ппнуде 

Образац 3 – Извещтај п предузетим радоама у ппступку набавке 

Образац 4 – Одлука п избпру 

Образац 5 – Одлука п пбустави ппступка 

Образац 6 – Наручбеница 

Образац 7 – Мпдел угпвпра 
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Пбразац бр.1 
 
 
 

ППЗИВ ЗА ППДНПЩЕОЕ ППНУДЕ  

 

Ппнуђачу  „ ___________________________ “  НИЩ 

 

 

           Ппзивамп вас да, укпликп сте заинтереспвани, дпставите свпју ппнуду за јавну     

           набавку мале вреднпсти   _____________________________________________ 

Ппнуда треба да садржи пппуоен, пптписан и пверен пешатпм ппнуђаша  пбразац 

ппнуде, и пппуоен пптписан и пверен пешатпм  ппнуђаша спецификацију дпбара  кпје вам 

дпстављамп уз пвај ппзив.   

Ппнуду је пптребнп дпставити,  у затвпренпј  кпверти,или на е-маил  најкасније дп 

______________ гпдине дп 14.00 сати на адресу щкпле ул. Александра Медведева бр. 18  у 

Нищу , лишнп или ппщтпм. 

 

   Оспба за кпнтакт је Степанпвић Гпрдана,секретар щкпле  , телефпн: 018/588-051 

gordana@etstesla.ni.ac.rs 

 С ппщтпваоем,  

          Д И Р Е К Т О Р  

Спкплпвић Небпјща дипл.инж.елект. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА“ НИКОЛА ТЕСЛА „НИШ  8 

 

 

 

Пбразац ппнуде за радпве 
 

Пбразац 2 
П П Н У Д A   

 
         за набавку бр. ___ извпђеоа радпва на __________________________   

 

 

Укупна цена свих радпва из предмера радпва 
без урачунатпг ПДВ-а   

       

     ________________    динара 

 

ПДВ   20% 

 

щтп изнпси 

 

     ________________    динара 

Укупна цена свих радпва и предмера радпва са  
урачунатим ПДВ-пм  

      

      ________________    динара 

 
 
          РПК ИЗВПЂЕОА (ЗАВРЩЕТКА) РАДПВА:  ________ (_______________) календарских дана,   
         пд дана увпђеоа у ппсап. 

 
         УСЛПВИ ПЛАЋАОА:  
 У рпку пд 15  (петнаест) дана  пп изврщенпј примппредаји радпва и исппстављаоу                   
           пкпншане ситуације, пверене пд стране надзпрнпг пргана.  
 

                                                                                      П О Н У Ђ А Ч 
 

      М.П.      ______________________ 
                                                                             (пптпис пвлащћенпг лица) 

 
 
 

Брпј ппнуде и датум ппнуде  

Назив ппнуђаша  

Седищте ппнуђаша  

Оспба за кпнтакт кпд ппнуђаша  

Одгпвпрна пспба (пптписник угпвпра)  

Телефпн и телефакс ппнуђаша  

Текући рашун ппнуђаша и  
назив банке 

 

Матишни брпј  ппнуђаша  

Ппрески брпј ппнуђаша  
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Пбразац ппнуде за дпбра 

 
Пбразац 2 

П П Н У Д A   
 

        за набавку бр. ___ - __________________, за пптребе щкпле, за ____________________.  
 

 

Укупна цена за кпличину пд ___________ рпм 
без урачунатпг ПДВ-а   

       

     ________________    динара 

ПДВ   20% щтп изнпси     ________________    динара 

Укупна цена за кпличину пд ___________ рпм 
са  урачунатим ПДВ-пм   

      

      ________________    динара 

 
            РПК И НАШИН ИСППРУКЕ ДПБАРА:  Одједнпм на лпкацију назнашену у угпвпру у рпку пд               
            (_______________) календарских дана, пд дана закљушеоа угпвпра. или 
            Сукцесивнп, у кплишинама кпје су у складу сваким ппјединашним захтевпм нарушипца,  
            у рпку пд   (_______________) календарских дана, пд дана пријема свакпг ппјединашнпг захтева. 

 
             УСЛПВИ ПЛАЋАОА:  
 У рпку пд 45 (шетрдесетпет) дана пп свакпј изврщенпј исппруци, кпнстатпванпј записникпм п    
            примппредаји дпбара и исппстављаоу фактуре са исказаним кплишинама исппрушених дпбара. 

                                                                                                                           П О Н У Ђ А Ч 
 

      М.П.      ______________________ 
                                                                             (пптпис пвлащћенпг лица) 

 
 

Брпј ппнуде и датум ппнуде  

Назив ппнуђаша  

Седищте ппнуђаша  

Оспба за кпнтакт кпд ппнуђаша  

Одгпвпрна пспба (пптписник угпвпра)  

Телефпн и телефакс ппнуђаша  

Текући рашун ппнуђаша и  
назив банке 

 

Матишни брпј  ппнуђаша  

Ппрески брпј ппнуђаша  
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Пбразац ппнуде за услуге (псигураое) 

Пбразац 2 
П П Н У Д A   

за набавку бр. ___ – пружаоа услуга псигураоа лица – ушеника и заппслених Електрптехнишка щкпла 
Никпла Тесла у Нищу, за щкплску ____________. гпдину 

Брпј ппнуде  

Назив ппнуђаша  

Седищте ппнуђаша  

Оспба за кпнтакт  

Одгпвпрна пспба (пптписник угпвпра)  

Телефпн и телефакс  

Текући рашун ппнуђаша и назив банке  

Матишни брпј  ппнуђаша  

Ппрески брпј ппнуђаша  

БРПЈ ПСИГУРАНИХ ЛИЦА:  Укупан брпј лица кпја ће бити пбухваћена псигураоем је   
__________ и тп __________ ушеника и ___________ заппслених.   
Осигураое се пднпси на следеће псигуране слушајеве:    

Р. бр. Осигурани слушај  Сума псигураоа 

Премија пп псигуранпм  лицу  (у 
динарима) 

Пп Ушенику 
(______) 

Пп заппсленпм 
(________) 

 1. за слушај смрти услед бплести              дин   

2. за слушај смрти незгпдпм                      дин   

3. за трпщкпве лешеоа                               дин   

4. за слушај инвалидитета                          дин   

Сума  псигураоа је јединствена за све ушенике и  заппслене. 

НАШИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА: У 12 (дванаест) једнаких месешних рата, и тп дп 10. у месецу. 
ВРЕМЕ ИСПЛАТЕ ПСИГУРАНПГ СУМЕ:  У рпку пд 15 (петнаест) дана пд дана наступаоа 

псигуранпг слушаја и пријема дпкумената и дпказа неппхпдних за утврђиваое права на накнаду и 
висину псигуране суме. 

   П О Н У Ђ А Ч 
  М.П.                        _____________________ 

                                                      (пптпис пвлащћенпг лица) 

УКУПНА ПРЕМИЈА ЗА СВЕ ПСИГУРАНЕ СЛУШАЈЕВЕ  
Збир ппнуђених цена датих за псигуране случајеве 1.-4., ппмнпжен са брпјем  псигураних 

лица (____________) 

 динара 
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Пбразац 3 
И З В Е Щ Т А Ј 

п спрпведенпм ппступку набавкe (дпбара, пружаоа услуге или радпва)  
 
 

 

Дана ___.___.20____. гпдине, у циљу реализације набавке бр. ___ - 

__________________________________ у , упућени су ппзиви за дпстављаое ппнуда 

следећим пптенцијалним ппнуђашима:    

1.   

2.    

3.    

Рпк за дпстављаое ппнуда је __.__.20___. гпдине дп ___ сати. 

 У датпм рпку свпје ппнуде дпставили су следећи ппнуђаши: 

1.    

2.    

3.  

(Кпнстатпвати да ли ппстпје неблагпвремене и непптпуне ппнуде) 

Детаљним прегледпм свих пристиглих ппнуда устанпвљенп је следеће: 

1. Ппнуђаш ___________________________________, ул. __________ 

_____________________________  дпставип је ппнуду брпј ______ пд ___.___.20___. 

гпдине. Укупан изнпс ппнуде је __________________ динара. 

2. Ппнуђаш ___________________________________, ул. __________ 

_____________________________  дпставип је ппнуду брпј ______ пд ___.___.20___. 

гпдине. Укупан изнпс ппнуде је __________________ динара. 

3. Ппнуђаш ___________________________________, ул. __________ 

_____________________________  дпставип је ппнуду брпј ______ пд ___.___.20___. 

гпдине. Укупан изнпс ппнуде је __________________ динара. 

Примеоујући критеријум најниже ппнуђене цене, утврђенп је да је  ппнуђаш  

________________________, дап најнижу ппнуђену цену за (пружаое предметних услуга, 

дпбра или радпва)  у изнпсу пд _______ динара. 

Пп спрпведеним свим радоама у ппступку дпстављам извещтај директпру щкпле са 
предлпгпм  да се најппвпљнија прихвати ппнуда ппнуђаша 
_________________________________ из __________, седищте  ул. 
___________________________ бр.______ и са истим закљуши угпвпр.       

                                                                                          
                                                                                                                 Извещтај сашинип/ла  
 

           ____________________                                                                                   
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Пбразац бр.4 
 

Пп спрпведенпм ппступку прикупљаоа ппнуда бр.______________ ____за набавку ____ 
____________________________________________ за пптребе нарушипца ,директпр,  у 

свпјству пвлащћенпг лица, дана ___.___.20   . гпдине,  дпнпси 

 
 
 

П Д Л У К У 
п избпру 

 

кпјпм се бира ппнуда  брпј __________ пд __. __.20   . гпдине,  ппнуђаша „________ 

__________________________________________“ из _____________,  са седищтем у  __________, 

ул. _______________________________________________________. 

 

П б р а з л п ж е о е 

У складу са шланпм 27. Закпна п јавним набавкама, нарушилац није у пбавези да 
примеоује Закпн п јавним набавкама, али је у складу са ставпм 2. наведенпг  шлана закпна, у 
циљу  спрешаваоа ппстпјаоа сукпба интереса, пбезбеђиваоа кпнкуренције и угпвпрене цене не 
веће пд уппредиве тржищне цене,  ппкренуп интерни ппступак прикупљаоа ппнуда за набавку 
_______________________________________________________________________. 
   

Пп спрпведенпм ппступку прикупљаоа ппнуда, и пријему извещтаја п предузетим 
радоама пд стране лица кпје је ппверенп предузимаое радои и активнпсти пп предметнпј 
набавци, најппвпљнију ппнуду ппнудип је ппнуђаша 
„______________________________________“ из _____________.  Ппнуђена цена из изабране 
ппнуде је ________________ динара без ПДВ-а, пднпснп __________________ динара са ПДВ-пм.  

Ова пдлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа и на исту није дпзвпљенп правп жалбе. 
Обавещтеое п  избпру биће дпстављенп свим ппнуђашима кпји су дпставили свпје ппнуде путем 
електрпнске ппщте, телефакспм или лишнп урушенп.   

У __________, дана ___.___.20__. гпдине  
  
                   Д И Р Е К Т О Р 
 
 
                        _________________ 
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Пбразац бр.5 
 
 
Пп спрпведенпм ппступку прикупљаоа ппнуда бр._____________________за набавку ____ 

_______________________________________________________________________ за пптребе 
нарушипца , директпр,  у свпјству пвлащћенпг лица, дана ___.___.20  . гпдине,  дпнпси 

 
 

П Д Л У К У 
п пбустави ппступка 

 

прикупљаоа ппнуда, имајући у виду да у рпку за ппднпщеое ппнуда Нарушилац није дпбип 

ниједну ппнуду/ је дпбип све неблагпвремене и/или неприхватљиве ппнуде. 

 

П б р а з л п ж е о е 

У складу са шланпм 27 Закпна п јавним набавкама, нарушилац није у пбавези да 
примеоује Закпн п јавним набавкама, али је у складу са ставпм 2. наведенпг  шлана закпна, у 
циљу  спрешаваоа ппстпјаоа сукпба интереса, пбезбеђиваоа кпнкуренције и угпвпрене цене не 
веће пд уппредиве тржищне цене,  ппкренуп интерни ппступак прикупљаоа ппнуда за набавку 
_______________________________________________________________________. 
   

Пп спрпведенпм ппступку прикупљаоа ппнуда, и пријему извещтаја п предузетим 
радоама пд стране лица кпје је ппверенп предузимаое радои и активнпсти пп предметнпј 
набавци, кпнстатпванп је да није пристигла ниједна ппнуда/ да су све пристигле ппнуде 
неблагпвремене и/или неприхватљиве.  

Ова пдлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа и на исту није дпзвпљенп правп жалбе. 
Обавещтеое п  пбустави ппступка прикупљаоа ппнуда биће дпстављенп свим ппнуђашима кпји 
су дпставили свпје ппнуде, са наведеним разлпзима кпји су исте ушиниле 
неблагпвременим/неприхватљивим, путем електрпнске ппщте, телефакспм или лишнп урушенп.   

У __________, дана ___.___.20 __. гпдине 
  
                   Д И Р Е К Т О Р 
 
                        _________________ 
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Пбразац бр.6 
 
 
Назив исппрушипца дпбара/пружапца услуге:  _________________________________ 

Седищте:   _________________________________________________________ 
Одгпвпрна пспба/пптписник угпвпра: __________________________________________ 
Ппрески брпј рашуна ппнуђаша:  ___________________ 

Матишни брпј ппнуђаша:  ___________________ 

Брпј ппнуде:           _____________ пд  ___. ___.201__.гпд. 
 

 
Н  А  Р  У  Ч  Б  Е  Н  И  Ц  А     бр. ___________ 
 
 
 На пснпву ваще ппнуде бр.  _____________ пд  ___. ___.20__.гпдине, пп 
спрпведенпм ппступку набавке наручбеницпм бр. ппступка _________ – за исппруку 
дпбара/пружаое услуге _____________________________________________ мплимп вас 
да нам дп ___.___.20__. гпдине исппрушите следећа дпбра/пружите тражену услугу: 
 
ОПИС ДОБАРА/УСЛУГЕ 
 
(Овде треба навести детаљан ппис дпбара / услуге за кпји се тражи издаваое 
наручбенице) 
 
УКУПНА ЦЕНА услуга ( без ПДВ-а):   _____________________  динара 

П.Д.В.  10/20 %                _____________________  динара 

УКУПНА ЦЕНА услуга ( са ПДВ-пм):   _____________________  динара  

Наппмена:Укупна цена услуга пбухвата цену услуге трансппрт дп лпкацијe купца на 
теритприји града Нища и све пстале зависне трпщкпве. 
 
Рпк пружаоа услуге: 15 (петнаест) дана пд дана издаваоа наручбенице.  
Местп пружаоа услуге:  ______________________________ 
 

Нашин плаћаоа: Нарушилац ће укупан изнпс пд _________ динара и 
слпвима(___________________) са урашунатим ппрезпм  исплатити, најкасније  у рпку пд 
45 (шетрдесетпет) дана  пп изврщенпј исппруци и исппстављаоу птпремнице и рашуна кпји 
мпрају бити ппсебни дпкументи са ташнп наведеним називпм и кплишинпм и свпм 
неппхпднпм пратећпм дпкументацијпм на текући рашун пружапца услуга 
бр._____________ кпд _____________ банке 

     Д и р е к т п р,  
____________________ 
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(пример мпдела угпвпра за канцеларијски материјал) 

       
Пбразац бр.7 

 
Пп спрпведенпм ппступку прикупљаоа ппнуда бр.________ набавка канцеларијскпг 

материјала за пптребе Електрптехнишке щкпле „Никпла Тесла“Нищ, дана _______.___.20   . 
гпдине закљушује се 

 
УГПВПР П НАБАВЦИ ДПБАРА 

 
између угпвпрних страна:                                   

Нарушипца: „___________________________“ 
из____________, са седищтем у ул. _________ 
_____________________,МБ:  _____________; 
ПИБ:_______________;тел./факс___________, 
кпга заступа директпр ____________________ 
______________, (у даљем тексту: Нарушилац) 

и 

Дпбављаша: „___________________________“ 
из ______________, са седищтем у ул. 
_______________________________________, 
ПИБ:___________, Матиш. брпј:____________, 
Брпј рашуна:________________________, кпд 
____________________ банке ад __________, 
Тел./факс:__________, кпга заступа директпр 
_______________________________________ 
(у даљем тексту: Дпбављаш), 

 
ПСНПВ УГПВПРА: 

Пп спрпведенпм  ппступку прикупљаоа ппнуда за набавку бр. __ –   за пптребе 
Електрптехнишке   нарушилац је дпнеп  Одлуку бр. ________ пд ___.___.20  . гпдине п 
закљушеоу угпвпра  са  ппнуђашем „__________________________________“ из 
______________, шија је  ппнуда  бр. ________ пд ___.___.20  . гпдине, изабрана кап 
најппвпљнија.   

ПРЕДМЕТ  УГПВПРА 

Шлан 1.  
Предмет Угпвпра је  набавка __________________________ за пптребе 

Електрптехнишке щкпле „Никпла Тесла“ Нищ  наведена у спецификацији дпбара.
 Саставни деп пвпг Угпвпра су: 

- Ппнуда ппнуђаша бр. ____ пд ___.___.20  . гпдине, 
- Спецификација канцеларијскпг материјала, пппуоена, пптписана и пверена 

пешатпм Дпбављаша.     
 Предмет Угпвпра Дпбављаш ће изврщити сампсталнп. 
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ЦЕНА И НАШИН ПЛАЋАОА 

Шлан 3. 
 

Укупна цена дпбара кпја су предмет пвпг Угпвпра, изнпси _______________ динара 
(и слпвима __________________________________________________) без урашунатпг 
ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп __________________ динара (и слпвима 
____________________________________________) са урашунатим ппрезпм на дпдату 
вреднпст и иста је дата у ппнуди Дпбављаша бр. ________ пд ___.___.20  . гпдине и 
ппјединашнп у Спецификацији канцеларијскпг материјала.  

Јединишне цене дпбара дате у Спецификацији __________________не мпгу се 
меоати за време трајаоа угпвпра.  (пвп је варијанта када нарушилац спрпведе набавку и 
закљуши угпвпр за ташнп пдређене кплишине кпји се изврщава једнпкратнпм исппрукпм 
тражених кплишина) 

Јединишне цене дпбара дате у Спецификацији _____________________ не мпгу се 
меоати  дп истека рпка важеоа ппнуде.  

Угпвпрена цена ппдразумева „франкп магацин“ Нарушипца, и садржи цену дпбaра, 
трансппрта и све пстале зависне трпщкпве.  

ПБАВЕЗЕ НАРУШИПЦА 

Шлан 4. 
Нарушилац прихвата ппјединашне цене дпбара дате у ппнуди Дпбављаша и 

пбавезује се да ће плаћаое изврщити уплатпм  на текући рашун Дпбављаша бр. 
____________________ кпд  _______________________________  банке  ад _____________,  
на нашин и у рпку дефинисаним у ппнуди Дпбављаша бр. ________ пд ___.___.20____ 
гпдине, кпја је саставни деп пвпг угпвпра.   (укпликп је ппнудпм дефинисан рпк и нашин 
плаћаоа, укпликп није дефинисанп ппнудпм пнда нека шлан у наставку гласи: 
...кпд  ____________________  банке ад ________ пп исппстављенoм рашуну (фактури) пп 
свакпм ппјединашнпм захтеву нарушипца са ташнп наведеним називима и кплишинама 
исппрушених дпбара, а пп претхпднп изврщенпм квалитативнп-квантитативнпм пријему 
дпбара, у рпку пд најдуже 45 дана пд дана  исппстављаоа фактуре.   

 
ПБАВЕЗЕ ДПБАВЉАША 

Шлан 5. 
Дпбављаш се пбавезује да дпбра из шлана 2. пвпг угпвпра исппруши у назнашеним 

кплишинама, у рпку пд ____ (_________) дана пд дана пптписиваоа Угпвпра, на лпкацију 
кпју је купац навеп у захтеву.  
 У слушају дејства вище силе, признате пп важећим прпписима, угпвпрени рпк се 
прпдужава сразмернп времену дејства.  

Дпбављаш ће тражена дпбра пбрашунавати према ценама датим у Спецификацији 
канцеларијскпг материјала у складу са  Ппнуди бр. __________ пд ____.____.20    гпдине.  

 
УГПВПРНЕ КАЗНЕ 

Шлан 6. 
Акп Дпбављаш не исппруши дпбра у траженим кплишинама, траженпг квалитета и у 

рпку предвиђенпм у захтеву Нарушипца, Нарушилац ће зарашунати пенале у изнпсу пд 1% 
цене дате у Спецификацији, ппмнпжене са траженим кплишинама, за свакп дпбрп шија 
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исппрука касни,за сваки дан кащоеоа. Укупан изнпс пенала зарашунатих збпг кащоеоа 
мпже изнпсити максималнп 10% пд укупнп угпвпрене цене.  
  
 Шлан 7. 

  Дпбављач гарантује да ће дпбра наведена у Спецификацији исппрушивати у 
пригиналнпј амбалажи, укпликп таква ппстпји. 

  Наручилац има правп да изврщи прпверу исппрушених дпбара. Укпликп се притпм 
утврди билп какав недпстатак или дпбрп не пдгпвара Спецификацији датпј у ппнуди, 
Дпбављаш је дужан да је замени дпбрима пдгпварајућег квалитета, щтп хитније у пквиру 
угпвпренпг рпка исппруке. У супрптнпм се примеоују угпвпрне казне из шлана 6. пвпг 
угпвпра. 

Шлан 8. 
 Нарушилац и Дпбављаш ће записнишки кпнстатпвати изврщену примппредају 
дпбара.  Угпвпрне стране су сагласне да, укпликп Нарушилац упши неки недпстатак пп 
изврщенпј исппруци дпбара, а кпја није кпнстатпвана приликпм примппредаје, мпра п 
тпме, пдмах, а најкасније у рпку пд 3 дана пп изврщенпм пријему дпбара, да пбавести 
Дпбављаша, кпји ће упшене недпстатке птклпнити без дпдатне надпкнаде. 
 

РЕЩАВАОЕ СППРПВА 
Шлан 9. 

 На питаоа кпја нису регулисана пвим угпвпрпм, примениће се пдгпварајуће 
пдредбе Закпна п пблигаципним пднпсима.  

 Сва евентуална сппрна питаоа у тумашеоу и примени пвпг угпвпра и оегпвих 
саставних делпва рещаваће сппразумнп  пвлащћени представници угпвпрних страна, а 
сппрпве кпји не мпгу бити рещени сппразумнп рещаваће стварнп надлежни суд у Нищу. 

 
ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ 

Шлан 10. 
Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи дп испуоеоа свих угпвпрних 

пбавеза пбе угпвпрне стране. (укпликп  је исппрука једнпкратна). 
Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи дп ___.___.20 __. гпдине. 

(укпликп је у питаоу гпдищои угпвпр са вище сукцесивних захтева за исппрукпм дпбарау 
складу са пптребама и планираним средствима нарушипца). 

 
Шлан 11. 

 Овај угпвпр је сашиоен у 4 (шетири ) истпветних примерака, пд кпјих 2 (два ) 
задржава Нарушилац и 2 (два) Дпбављаш. 

 
            Н А Р У Ч И Л А Ц                     Д О Б А В Љ А Ч 
   Електрптехнишка щкпла                           „_______________“  
       „Никпла Тесла“                      ______________ 
                 Нищ _________ 
      Д И Р Е К Т О Р            Д И Р Е К Т О Р 

 
 
 
 


