
AКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО-МЕДИЦИНСКИХ 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Датум: 02.02.2021.године 
Дел.број: 01-49/2021-01 

    
На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019), члана 76. 
Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и 
набавки друштвених и других посебних услуга и Одлуке о покретању поступка набавке дел.бр.01-
48/2021-01 од 02.02.2021. године, Академија васпитачко-медицинских струковних студија (даље: 
Наручилац) упућује: 

 
Позив за достављање понуда за набавку на коју се Закон не примењује 

бр.01-2.1.4/21: Канцеларијски материјал 
 

Подаци о наручиоцу: 
Академија васпитачко-медицинских струковних студија. 
Адреса: Балканска 18, 37000 Крушевац. 
ПИБ: 111540278. 
МБ: 17922076. 
Шифра делатности: 8542 -високо образовање. 
Особа за контакт: Никола Миљковић, руководилац послова јавних набавки. 
е-mail: nikola.miljkovic.vms@gmail.com 
 
Предмет набавке: Канцеларијски материјал. 
Рок за достављање понуда 12.02.2021. године до 12:00 часова 
Начин достављања понуда Лично или поштом на адресу: Булевар војске бб, 

Ћуприја или на e-mail:nikola.miljkovic.vms@gmail.com 
Обавезни елементи понуде Према обрасцу понуде 
Критеријум за избор најповољније понуде Најниже понуђена цена 
 
Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у року од 3 дана од истека рока за 
достављање понуда. 
Наручилац задржава право да: 
- изабере једног од понуђача у зависности од повољности понуде, 
- одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима Наручиоца. 
Уговор се закључује на износ процењене вредности набавке. Коначна вредност уговора ће се 
утврдити обрачуном стварно испоручене количине добара по уговореним јединичним ценама, с тим 
да укупна вредност не може прећи износ процењене вредности набавке.  
Наручилац и добављач сагласни су да наручилац има право, да у оквиру одобрене апропријације и 
уговореног износа, може захтевати испоруку и сродних добара, која нису садржана у понуди 
добављача, при чему је дужан да добављачу призна цену добара по званичном ценовнику добављача 
у тренутку испоруке добара. 
Појединачна и укупна цена наведена у понуди обухвата све пратеће трошкове по паритету ф-ко 
адреса наручиоца. 
 

 
Руководилац послова јавних набавки 

Никола Миљковић, дипл.правник 
 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ЗА НАБАВКУ бр. 01-2.1.4/21: Канцеларијски материјал 
Назив понуђача  
Седиште  
Улица и број  
Матични број  
ПИБ  
Текући рачун и назив банке  
Одговорно лице  

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА 

р.бр. артикал јединица 
мере 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

1.  Фотокопир папир А4 рис  
2.  Фотокопир папир А3 Рис  
3.  Папир 300гр кунстдрук 310х450мм лист  
4.  Папир 170гр кунстдрук 310х450мм лист  
5.  Папир 130гр кунстдрук 310х450мм лист  
6.  Папир А3 100гр офсет лист  
7.  Папир А4 самолепиви лист  
8.  Фотокопир папир А4 разне боје Рис  
9.  Високи каро рис  
10.  Селотејп 15/33 безбојни комад  
11.  Селотејп 50/50 безбојни комад  
12.  Коректор течни комад  
13.  Коректор трака Комад  
14.  Permanent маркер црни комад  
15.  Текст Маркер (highlither) - разне боје комад  
16.  Маркер уски – рапидограф комад  
17.  CD лајнер комад  
18.  Хемијска оловка комад  
19.  Графитна оловка HB комад  
20.  Техничка оловка Rotring 0,5 комад  
21.  Графинтне мине за техничку оловку 0,5 HB паковање  
22.  Гумица за брисање комад  
23.  Мастило за печате комад  
24.  Јастуче за печате – велико комад  
25.  Јастуче за печате – мало комад  
26.  Свеска А4 тврд повез комад  
27.  Хрoмокартонска фасцикла - бела комад  
28.  Коверта Б4 жута  комад  
29.  Коверта Б4 бела (American - бочно затварање) комад  
30.  Коверта Б5 розе комад  
31.  Коверта плава комад  
32.  Коверта прозор комад  
33.  Коверта бела мала комад  
34.  Спајалице H28 металне паковање  



35.  Муниција за хефталицу 24/6 паковање  
36.  Муниција за хефталицу 23/8, 23/10, 23/13 кутија  
37.  Стандардна хефталица (метална 24/6, 26/6) комад  
38.  Специјална хефталица А3 (за велике формате) комад  
39.  Бушач за папир комад  
40.  Дигитрон комад  
41.  Батерија 9 волти комад  
42.  Батерија АА комад  
43.  Батерија ААА комад  
44.  Батерија 9 волти пуњива комад  
45.  Батерија АА пуњива комад  
46.  Батерија ААА пуњива комад  
47.  Носач за селотејп комад  
48.  пвц фасцикла са механизмом комад  
49.  пвц уложак комад  
50.  Регистратор А4 8цм комад  
51.  Регистратор А5 8цм комад  
52.  Налог за уплату об1 блок  
53.  Налог за исплату об2 блок  
54.  Спецификација за чекове комад  
55.  Признанице блок  
56.  Канцеларијске маказе комад  
57.  Универзални лепак (ОХО) комад  
58.  Скалпел комад  
59.  Сунђер за таблу комад  
60.  Бела креда кутија  
61.  Књига евиденције пазара комад  
62.  Књига дневних пазара комад  
63.  Деловодна књига А4 100 листова комад  
64.  Деловодна књига А3 100 листова комад  
65.  Verbatim CD празни комад  
66.  Verbatim DVD празни комад  
67.  Oмот за дискове – пластични комад  
68.  Oмот за дискове – папирни комад  
69.  Самолепљиви листићи (стикери) паковање  
70.  Чиоде паковање  
71.  Фасцикла са гумом  комад  
72.  рол-ап комад  
73.  маркер за белу таблу комад  
74.  брисач беле табле комад  
75.  штампарски нож – гиљотина комад  
76.  Лењир комад  
77.  Лењир – метални (60 цм, 100 цм) комад  
78.  Резач за оловке комад  
79.  Адинг ролна 57мм комад  
80.  Досије запосленог комад  

 
 
 



Укупна понуђена цена без ПДВ-а: ________________ динара. 
 
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: ________________ динара. 
 
Уговор се закључује на износ процењене вредности набавке. Коначна вредност уговора ће се 
утврдити обрачуном стварно испоручене количине добара по уговореним јединичним ценама, с 
тим да укупна вредност не може прећи износ процењене вредности набавке.  
Наручилац и добављач сагласни су да наручилац има право, да у оквиру одобрене апропријације 
и уговореног износа, може захтевати испоруку и сродних добара, која нису садржана у понуди 
добављача, при чему је дужан да добављачу призна цену добара по званичном ценовнику 
добављача у тренутку испоруке добара. 
Појединачна и укупна цена наведена у понуди обухвата све пратеће трошкове по паритету ф-ко 
адреса наручиоца. 
 
Рок важења понуде: 30 дана од пријема понуде. 
 
Начин плаћања: 45 дана од достављања фактуре и предаје робе. 
 
Рок за предају предмета набавке Наручиоцу: 8 дана од достављања требовања. 
 

 
 

У__________________                                                                   Потпис овлашћеног лица 
                                       М.П. 

 
Дана ______________2020.год 

 


