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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности добара - Набавка уџбеника 

ЈН број: 1.1.5/2020 

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке, број 404-1-5/2020 од 25.06.2020. године и Решења о именовању 

Комисије за јавне набавке мале вредности, број 404-1-5/2020 од 25.06.2020. године, за 

спровођење предметног поступка јавне набавке, припремљена је: 
 

 

 

Конкурсна документација садржи: 
 

 
Назив поглавља Страна 

1. Општи подаци о јавној набавци 3 

2. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 

количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења 

гаранције квалитета, рок, начин и место испоруке, рок плаћања, 
евентуалне додатне услуге и сл. 

 

4 

3. Техничка документација и планови 5 

4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова 

5 

5. Критеријум за доделу уговора 7 

6. Обрасци који чине саставни део понуде 8 

Образац понуде (Образац бр. 1) 9 

Образац структуре понуђене ценe, са упутством како да се попуни 
(Образац бр. 2) 

13 

Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. став 1. тач. 1) 
до 4) и став 2. Закона (Образац бр. 3) 

27 

Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. став 1. 
тач. 1) до 4) и став 2. Закона (Образац бр. 4) 

28 

Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 5) 29 

Образац изјаве о независној понуди (Образац бр. 6) 30 

Изјава понуђача о испуњености обавезних услова чл. 75. став 2. ЗЈН ( 
Образац бр. 7) 

31 

7. Модел уговора 32 

8. Упутство понуђачима како да сачине понуду 36 
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  1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Општинска управа Пожега 

Адреса: Трг Слободе бр.9, 31210 Пожега 

Интернет страница: www.pozega.org.rs 

Е - mail адреса: javne.nabavke@pozega.org.rs 
 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу 

са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 
 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 1.1.5/2020 су добра - Набавка уџбеника. 

Ознака из општег речника набавки: 22112000 - Уџбеници 

 
 

4. Партије 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 
 

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

У предметним поступку није у питању резервисана јавна набавка. 

 
 

6. Контакт (лице или служба) 

Служба за контакт: Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте 

Е - mail адреса: javne.nabavke@pozega.org.rs 
 

За стручни део понуде: Оливера Бркић 

Е - mail адреса: drustvene.delatnosti@pozega.org.rs 
Телефон: 031/812-742 

http://www.pozega.org.rs/
mailto:javne.nabavke@pozega.org.rs
mailto:javne.nabavke@pozega.org.rs
mailto:sport@pozega.org.rs
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Набавка уџбеника, ЈН број: 1.1.5/2020 

 

Предмет јавне набавке су уџбеници за основну школу од I-VIII разреда. 

Потребна количина и врста уџбеника дата је у Образацу структуре понуђене 

ценe, са упутством како да се попуни (Образац бр. 2). 

Добра која су предмет јавне набавке морају бити нова и неупотребљавана, а у 

погледу квалитета морају задовољавати важеће стандарде и нормативе прописане од 

стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Техничко - технолошки 

елементи добара који су предмет јавне набавке, су уобичајени квалитет и прописани 

стандарди и нормативи за исту врсту добара. 

Понуђач је дужан да гарантује квалитет испоручених добара. Квантитативни и 

квалитативни пријем испоручених добара ће записнички констатовати овлашћени 

представници Наручиоца и Понуђача. Наручилац ће у случају да испоручена добра не 

одговарају по количини и квалитету, одмах по пријему  о томе  обавестити  Понуђача,  

a Понуђач се обавезује да без одлагања, а најкасније у року од 3 дана од пријема 

обавештења испоручи добра у траженој количини и уобичајеног квалитета. Наручилац 

задржава право да изврши корекцију количине добара, уколико дође до корекције 

потреба за добрима и у случају потребе повећа обим предмета набавке, а у складу са 

чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама. 

У цену добара морају бити урачунати трошкови испоруке, као и сви трошкови 

које је Понуђач имао у вези са паковањем, заштитом од оштећења и губитка добара, 

претоваром, транспортом, истоваром и испоруком добара. Цена је фиксна и не може се 

мењати током извршења уговора. 

Рок испоруке утврђује  се  према  динамици  штампања  уџбеника  од  
стране издавача, а најкасније до 30.08.2020. године. Одштампане уџбенике Понуђач 

ће испоручити и пре наведеног рока. 

Понуђач се обавезује да добра испоручи сопственим превозом, те да у 

одговарајућим кутијама достави појединачно упаковане комплете уџбеника по 

разредима, по издавачима и по основним школама (изабраном понуђачу ће бити 

достављена табела уџбеника по школама). 

Место испоруке: Основна школа „Петар Лековић“ Пожега, Петра Лековића бр.1, 

31210 Пожега и Основна школа „Емилија Остојић“ Пожега, Књаза Милоша бр.26, 

31210 Пожега 

Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана пријема фактуре, 

испостављене на основу документа којим је потврђена свака појединачна испорука 

добара (потписане и оверене отпремнице). 

2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК, НАЧИН И 

МЕСТО ИСПОРУКЕ, РОК ПЛАЋАЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И 

СЛ. 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗАКОНА 

  3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ  

 

Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове. 
 

 

 

 

1. 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 

тачка 1) до 4) Закона. 

 

3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. 
 

 

  4.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 

са члана 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву 

потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 

потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
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 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача. 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача не морају да доставе доказ из чл. 

75. ст. 1. тач. 1) до 4). Закона. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој 

су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ 

доставља у изворном електронском облику. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописани начин. 
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  5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  

 

 
 

1. Критеријум за доделу уговора: 

 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа 

понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена 

цена без ПДВ-а. 

 

 
 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 

извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 

једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом 

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају истог 

понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 

понудио дужи рок важења понуде. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 

извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 

понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 

обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти рок 

плаћања и исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити 

јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 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 ће 

бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 

доставити записник извлачења путем жреба. 
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  6. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ  

 
 

1. Образац понуде (Образац бр. 1), 

2. Образац структуре понуђене ценe са упутством како да се попуни (Образац бр. 
2), 

3. Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. став 1 тач. 1) до 4) и 
став 2. Закона (Образац бр. 3), 

4. Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона (Образац бр. 4) 

5. Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 5), 

6. Образац изјаве о независној понуди (Образац бр. 6). 

7. Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. став 2. Закона 
(Образац бр. 7) 
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Образац бр. 1 
 

  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

Понуда  бр.  од  године за јавну набавку добара - 

Набавка уџбеника, ЈН број 1.1.5/2020 

 

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  

Интернет страница на којој су докази из 

чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН јавно 

доступни 

*(уколико се достављају уз понуду не 

треба попуњавати) 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А) САМОСТАЛНО 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 

 Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:  

  

Адреса: 

 

  

Матични број: 

 

  

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 Интернет страница на којој су 

докази из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) 

ЗЈН јавно доступни 

*(уколико се достављају уз понуду не 

треба попуњавати) 

 

 

2) 
 

Назив подизвођача: 

 

  

Адреса: 

 

  

Матични број: 

 

  

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 Интернет страница на којој су 

докази из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) 

ЗЈН јавно доступни 

*(уколико се достављају уз понуду не 

треба попуњавати) 

 

 

 Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 
 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  

Адреса: 

 

  

Матични број: 

 

  

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Интернет страница на којој су 

докази из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) 

ЗЈН јавно доступни 

*(уколико се достављају уз понуду не 

треба попуњавати) 

 

 

2) 
 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  

Адреса: 

 

  

Матични број: 

 

  

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Интернет страница на којој су 

докази из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) 

ЗЈН јавно доступни 

*(уколико се достављају уз понуду не 

треба попуњавати) 

 

 

 Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка уџбеника 

 

 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а 
 

  динара 

 

Износ ПДВ-а 

 

  динара 

 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом 

 

  динара 

 
 

Рок испоруке 

Рок испоруке утврђује се према 

динамици штампања уџбеника од 

стране издавача, а најкасније до 

31.08.2020. године. Одштампане 

уџбенике Понуђач ће испоручити и пре 
наведеног рока 

 

Рок важења понуде 
 

  дана од дана отварања понуда 

(не може бити краћи од 30 дана од дана 
отварања понуда) 

 

У цену су урачунати трошкови испоруке, као и сви трошкови које је понуђач имао у 

вези са паковањем, заштитом од оштећења и губитка добара, претоваром, транспортом, 

истоваром и испоруком добара. Цена је фиксна и не може се мењати током извршења 

уговора. 

Понуђач се обавезује да добра испоручи сопственим превозом, те да у одговарајућим 

кутијама достави појединачно упаковане комплете уџбеника по разредима и по 

издавачима. 

Наручилац задржава право да изврши корекцију количине добара, уколико дође до 

корекције потреба за добрима и у случају потребе повећа обим предмета набавке, а у 

складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама. 

Место испоруке: Основна школа „Петар Лековић“ Пожега, Петра Лековића бр.1, 31210 

Пожега и Основна школа „Емилија Остојић“ Пожега, Књаза Милоша бр.26, 31210 

Пожега 
 

 

 

Место:  

Датум:   
Понуђач 

    
 

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени 
 

Образац структуре понуђене ценe, са упутством како да се попуни 

(Образац бр. 2)
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Р
А

З
Р

Е
Д

 

Р
. 

б
р

о
ј 

НАСЛОВ УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧ Аутори 
КОЛИ

ЧИНА 

Цена по 

јединици

без ПДВ-а 

Цена по 

јединици 

са ПДВ-

ом 

УКУПНА 

ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

УКУПНА 

ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 

1. 

раз

ред 

1.  СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред 

основне школе,  уџбенички комплет; 

ћирилица 

 

Нови буквар – уџбеник за први 

разред основне школе  

 

Нови буквар – наставни листови за 

први разред основне школе  

 

Читанка за први разред основне 

школе 

ЕДУКА 

Бранка Матијевић, 

Љиљана Вдовић, 

Ранка Јанаћковић 

 

 

 

 

Моња  Јовић,  

мр Иван Јовић 

3     

2.  Математика 1а и Математика 1б, 

уџбеник за први разред основне 

школе; 

Ћирилица 

 

ЕДУКА Ивана  Јухас 3     

3.  СВЕТ ОКО НАС 1, уџбеник за 

први разред основне школе, 

ћирилица 

ЕДУКА Ивана Јухас 3     

4.  Музичка сликовница, 

Музичка култура за први разред 

основне школе, 

ћирилица 

ЕДУКА 
Мирјана Смрекар Станковић, 

Соња Цветковић 
3     

5.  Ликовна култура 1, уџбеник за 

први разред основне школе; 

Ћирилица 

 

ЕДУКА Мариа Бузаши Марганић 3     
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6.  

Happy  Hоuse  1  3rd   Edition 

Oxford 

University 

Press 

S.Maidment 

L.  Roberts 
7     

7.  СРПСКИ ЈЕЗИК 1 уџбенички 

комплет за први разред основне 

школе, (Буквар,Наставни листови уз 

Буквар и Читанка за први разред 

основне школе); ћирилица 

„ФРЕСКА” Светлана Јоксимовић 4     

8.  Математика - Маша и Раша, 

уџбеник за први разред основне 

школе (први, други, трећи и четврти 

део); ћирилица 

„KLETT” 

Бранислав Поповић.  

Ненад Вуловић, 

Петар Анокић, 

Мирјана Кандић 

4     

9.  СВЕТ ОКО НАС 1 

Уџбенички комплет за први разред 

основне школе,(уџбеник и радна 

свеска); ћирилица 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Љиљ аСтокановић, 

Гордана Лукић, 

Гордана Субаков Симић 

4     

10.  МУЗИЧКА КУЛТУРА 1 

Уџбеник за први разред основне 

школе;ћирилица 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Драгана Михајловић Бокан, 

Марина Ињац 
4     

11.  Маша и Раша, Свет у мојим 

рукама,ликовна култура за први 

разред основне школе, ћирилица 

„KLETT” Др Сања Филиповић 4     

 

 

 

 

2. 

раз

ред 

       

12. 1

3

. 

1.  ЧИТАНКА са основама језичке 

      писмености, уџбеник за други 

разред 

РАДНА  СВЕСКА  уз читанку за 

други  

    разред  

LATINICA уџбеник за други разред 

БИГЗ 

Зорица Цветановић 

Даница Килибарда 

Александра Станишић 

 

1     

13. 1

4

. 

1. МАТЕМАТИКА , уџбеник за други 

разред 

2.  

3. МАТЕМАТИКА , радна свеска за  

БИГЗ 

Сања Маричић 

Драгица Ђуровић 

 

1     
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    други разред – први део 

 

МАТЕМАТИКА, радна свеска за 

    други разред – други део 

14. 1

5

. 

1. СВЕТ  ОКО  НАС,  уџбеник за 

други разред 

СВЕТ  ОКО  НАС , радна свеска за 

други разред 

БИГЗ 

Сања Благданић 

Зорица Ковачевић 

Славица Јовић 

1     

15. 1

6

. 

МУЗИЧКА  КУЛТУРА, уџбеник за 

други разред 
БИГЗ 

Весна Марковић 

Вања Хршак 
1     

16.  
ЛИКОВНА  КУЛТУРА, уџбеник за 

други разред 
БИГЗ 

Кристина Селаковић 

Бојана Проле 
1     

17.  Happy  Hоuse  2  3rd   Edition 

Oxford 

University 

Press 

S.Maidment 

L. Roberts 
4     

18.  

Читанка 2- српски језик за други 

разред 

 

Српски језик 2 – Уџбеник за 2. 

разред 

 

Радна свеска -  српски језик за 

други разред 

 

Латиница - Уџбеник за 2. разред 

„Вулкан 

издаваштво“ 

 

Маја Димитријевић 

 

Вишња Мићић 

Владимир Вуконановић 

Растегорац 

 

Маја Димитријевић 

Вишња Мићић 

Владимир Вуконановић 

Растегорац 

3     

19. 1

7

. 

Математика 2 -уџбеник за 2. разред 

1. и 2. део 

 

Математика 2 -радна свеска за 2. 

разред 1. и 2. део 

 

„Вулкан 

издаваштво“ 

 

Нела Малиновић Јовановић 

Јелена Малиновић 

 

3     

20. 1

8

Свет око нас 2 – уџбеник за 2. 

разред 

„Вулкан 

издаваштво“ 

Марија Вујовић 

Драгана Златић 
3     
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.  

Свет око нас 2 – радна свеска за 2. 

разред 

21. 1

9

. 

Музичка култура 2- уџбеник за 2. 

разред 

„Вулкан 

издаваштво“ 
Маја Обрадовић 3     

3. 

раз

ред 

22. 3

5

. 

Искрице речи, Читанка за српски 

језик за трећи разред основне школе; 

ћирилица 

 

Наш језик и култура изражавања,  

Српски језик за трећи разред 

основне школе 

„KLETT” Радмила Жежељ 
2     

23. 3

6

. 

Математика 3, уџбеник за трећи 

разред основне школе (први, други, 

трећи и четврти део); 

ћирилица 

„KLETT” 

Бранислав Поповић, 

Ненад Вуловић, 

Петар Анокић, 

Мирјана Кандић 

2     

24. 3

7

. 

Природа и друштво, уџбеникза 

трећи разред основне школе(први и 

други део); 

Ћирилица 

 

„KLETT” 
Зоран Б. Гаврић, 

Данијела Т. Павловић 
2     

25. 3

8

. 

Музичка култура 3, уџбеник за 

трећи разред основне школе; 

ћирилица 

„KLETT” 
Габријела Грујић, 

Маја СоколовићИгњачевић 
2     

26. 4

1

. 

Ликовна култура, уџбеник за трећи 

разред основне школе; 

ћирилица 

„KLETT” 
Сања Филиповић 

 
2     

27. 4

3

. 

Discover English Starter,  

уџбеник за трећи разред основне 

школе; 

ћирилица/латиница 

„AKRONOLO

” 
Judy Boyle 

5     
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28. 4

4

. 

У свету речи,  

Читанка за српски језик за трећи 

разред основне школе 

Дар речи, 

граматика за српски  језик за трећи 

разред основне школе, 

Радна свеска 

уз уџбенички комплет српског 

језика икњижевности за трећи 

разред основне школе 

 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Наташа Станковић Шошо, 

Маја Костић 

 

Јелена Срдић 

 

 

Наташа Станковић Шошо, 

Јелена Срдић 

 

3     

29. 4

5

. 

Математика 3, уџбеник за трећи 

разред основне школе (први, други, 

трећи и четврти део) 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Сенка Тахировић Раковић, 

Ива Иванчевић Илић 
3     

30. 4

6

. 

Природа и друштво 3, уџбеник за 

трећи разред основне школе 

Природа и друштво 3, радна свеска 

за трећи разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

„НОВИ 

ЛОГОС” 
Андријана Шикл Ерски, 

Марина Мунитлак 
3     

31. 4

7

. 

Музичка култура 3,уџбеник за 

трећи разред основне школе; 

ћирилица 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Драгана Михајловић Бокан, 

Марина Ињац 
3     

 32.  
Ликовна култура 3, уџбеник за 

трећи разред основне школе; 

ћирилица 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Милутин Мићић, 

Гордана Мићић 
3     

 

 

 

 

 

 

 

 

33. 4

8

. 

Маша и Раша 

РЕЧИ ЧАРОБНИЦЕ – Читанка за 4. 

разред основне школе 

О ЈЕЗИКУ – граматика за 4. разред 

основне школе 

„KLETT” 
Радмила Жежељ-Ралић 

 
3     

34. 4

9

Маша и Раша 

МАТЕМАТИКА – уџбеник за 4. 

разред основне школе 

„KLETT” 
Бранислав Поповић, Ненад 

Вуловић, Марина 
3     
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4. 

раз

ред 

 

.  

МАТЕМАТИКА – РАДНА СВЕСКА 

– за 4. разред основне школе 

 

Јовановић, Анђелка 

Николић 

 

35. 5

0

. 

Маша и Раша 

ПРИРОДА И ДРУШТВО – уџбеник 

за 4. разред основне школе 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО – РАДНА 

СВЕСКА - за 4. разред основне 

школе 

„KLETT” 

Винко Ковачевић, Бранка 

Бечановић 

 

3     

36. 5

1

. 

ЧАРОБНИ СВЕТ МУЗИКЕ - 

уџбеник за 4. разред основне школе 

 

„KLETT” 
мр Гордана Илић  

 
3     

37. 5

4

. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА - уџбеник за 

4. разред основне школе 

 

„KLETT” 
Сања Филиповић 

 
3     

38. 5

5

. 

HappyStreet 2 – уџбеник и радна 

свеска за енглески језик за 4. разред 

основне школе 

„THE 

ENGLISH 

BOOK“ 

S.Maidment, L. Roberts 

 
3     

39. 5

6

. 

Трешња у цвету – Читанка за 

четврти разред основне школе 

 

Поуке о језику за четврти разред 

основне школе 

 

Радна свеска – Српски језик за 

четврти разред основне школе 

„ЕДУКА“ 

др Нада Тодоров, Соња 

Цветковић и Миодраг 

Плавшић 

 

Милован Б. Цветковић и др 

Борислав Првуловић 

 

др Нада Тодоров, Софија 

Зарупски 

 

4     

40. 5

7

. 

Уџбенички комплет Математика – 

уџбеник за четврти разред основне 

школе и Математика – радна 

свеска 4а и 4б за четврти разред 

„ЕДУКА“ Софија Зарупски 4     
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41. 5

8

. 

Природа и друштво, уџбеник за 

четврти разред основне школе 

 

Природа и друштво, радна свеска 

за четврти разред основне школе 

„ЕДУКА“ 
Љиљана Вдовић и Бранка 

Матијевић 
4     

42. 5

9

. 

Discover English 1,  

Уџбеник за енглески језик за  4. 

разред основне школе 

 

Discover English 1, радна свеска за 

енглески језик за  4. разред основне 

школе 

 

„АКРОНОЛО

“ 

Izabella Hearn 

Jayne Wildman 

 

Kate Wakeman 

4     

43. 6

0

. 

У  свету мелодија и стихова, 

уџбеник са ЦД-ом 

Музичка култура 

„ЕДУКА“ 

Мирјана Смрекар 

Станковић и Милован Б. 

Цветковић 

4     

44. 6

1

. 

Шарени ликовни 

путокази,уџбеник 
„ЕДУКА“ Мариа Бузаши Марганић 4     

45. 6

2

. 

Народна традиција – уџбеник за 

четврти разред 
„ЕДУКА“ Слађана Миловановић 4     

 

5. 

раз

ред 

46. 7

4

. 

Читанка „Расковник”  за пети 

разред основне школе; 

ћирилица  

 

Граматика за пети разред основне 

школе; 

ћирилица  

„KLETT” 

Зона Мркаљ, 

Зорица Несторовић 

 

 

Весна Ломпар 

9     

47. 7

5

. 

Project 2, енглески језик за пети 

разред основне школе; 

уџбенички комплет (уџбеник и 

радна свеска) 

THE 

ENGLISH 

BOOK 

 

Том Хачинсон, Род Фрикер 

 
9     

48. 7

6

LE MONDE DE LEA ET LUCAS 

Француски језик за пети разред 

„ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Данијела Милошевић 

Милена Милановић 
3     
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. основне школе, прва 

година учења, уџбенички 

комплет(уџбеник, радна 

свеска, аудио ЦД) 

 

49. 7

7

. 

ESPACIO JOVEN 360 A1 

Шпански језик за пети разред 

основне школе, прва 

година учења, уџбенички комплет 

(уџбеник са онлајн 

додатком и радна свеска) 

DATA 

STATUS 

 

Мариа Кармен 

Кабеза Санчез 

Франциска Фернандез 

Варгас 

-     

50. 7

8

. 

ОРБИТА 1, руски језик за пети 

разред разред основне, прва година 

учења, уџбенички комплет (уџбеник, 

радна свеска, аудио ЦД) 

„ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ“ 

 

Предраг Пипер 

Марина Петковић 

Светлана Мировић 

 

-     

51. 7

9

. 

AMICI 1, италијански језик за пети 

разред основне школе, прва година 

учења, уџбенички комплет (уџбеник, 

радна свеска и аудио ЦД) 

„ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ“ 

 

Александра Блатешић 

 
-     

52. 8

0

. 

Музичка култура 5, уџбеник за 

пети разред основне школе; 

ћирилица 

НОВИ 

ЛОГОС 

 

Александра Пaладин, 

Драгана Михајловић Бокан 
9     

53. 8

1

. 

Ликовна култура 5 – уџбеник за 5. 

разред основне школе 

ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТ

ВО 

 

 

Катарина Трифуновић 
3     

54. 8

2

. 

Историја 5 – уџбеник за пети разред 

основне школе; 

ћирилица 

БИГЗ 

 
Весна Лучић 9     

55. 8

3

. 

Географија 5,  

уџбеник за пети разред основне 

школе; 

ћирилица 

НОВИ 

ЛОГОС 

 

Марко Јоксимовић 3     

56. 8Биологија 5, за пети разред основне БИГЗ Дејан Бошковић 9     
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5

. 

школе; 

ћирилица 

 

57. 8

6

. 

Математика, уџбеник за пети 

разред основне школе  

 

Математика, збирка задатака за 

пети разред основне школе; 

ћирилица 

НОВИ 

ЛОГОС 

 

Петар Огризовић 3     

58. 8

7

. 

Информатика и рачунарство, 

уџбеник за пети 

разред основне школе: ћирилица 

„KLETT” 
Светлана Мандић 

 
3     

59. 8

8

. 

Техника и технологија 5 за пети 

разред основне 

школе, уџбенички комплет (уџбеник 

и материјал за конструкторско 

моделовање, електронски додатак); 

ћирилица 

НОВИ 

ЛОГОС 

 

Жељко Васић 

Иван Ћисалов 

Дијана Каруовић 

 

9     

60.  

Математика, уџбеник за пети 

разред основне школе; 

Ћирилица 

 

Математика, збирка задатака за 

пети разред основне школе; 

ћирилица 

„KLETT” 

Небојша Икодиновић, 

Слађана Димитријевић 

 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић, 

Ненад Вуловић, 

Сања Милојевић 

6     

61.  
Географија 5,уџбеник за пети 

разред основне школе; ћирилица 
„KLETT” 

Винко Ковачевић 

Сања Топаловић 
6     

62.  
Информатика и рачунарство 5, 

уџбеник за пети разред основне 

школе,  ћирилица 

„БИГЗ 

школство“ 

Марина Петровић, 

Јелена Пријовић, 

Зорица Прокопић 

6     

63.  

WIR NEU 1, немачки језик за пети 

разред основне школе, прва година 

учења, уџбенички комплет (уџбеник, 

радна свеска, аудио ЦД) 

„KLETT” 
Ђорђо Мота, 

Драгана Боос 
-     
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64.  

Club@dos 1, француски језик за 5. 

разед основне школе (уџбенички 

комплет – уџбеник, радна свеска, 

два аудио ЦД који прате уџбеник, 

аудио ЦД који прати радну свеску)  

„KLETT” 
AurélieKombriat, 

Katia Coppola 
6     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

раз

ред 

65. 9

2 

Извор, Читанка за шести разред 

основне школе 

Граматика 6, уџбеник за шести 

разред основне школе 

Радна свеска 

„KLETT” 

Зона Мркаљ 

Зорица Несторовић  

Весна Ломпар 

5     

66. 9

3 

Project 3, енглески језик за шести 

разред основне школе; 

уџбенички комплет (уџбеник и 

радна свеска) 

 

THE 

ENGLISH 

BOOK 

 

Аутор уџбеника Tom 

Hutchinson; 

аутори радне свеске: 

Tom Hutchinson, 

Rod Fricker 

 

5     

67. 9

4 

Le monde de Lea et Lucas 2 

 за шести разред основне школе; 

ћирилица/латиница 

„ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Данијела Милошевић 

Милена Милановић 

 

-     

68. 9

5 

Espacio Joven 360 Nivel A 2.1, 

шпански језик за шести разред; 

уџбенички комплет (уџбеник са 

дигиталним додатком и радна 

свеска) 

DATA 

STATUS 

 

Maria Karmen 

Cabeza Sanches 

 

-     

69. 9

6 

Орбита 2, руски језик за шести 

разред основне школе; уџбенички 

комплет (уџбеник, радна свеска, ЦД) 

„ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ“ 

Предраг Пипер 

Марина Петковић 

Светлана Мировић 

 

-     

70. 9

7 

Amici 2, италијански језик за шести 

разред; уџбенички комплет (уџбеник 

са ЦД-ом и радна свеска) 

„ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ“ 

Александра Блатешић 

Јасмина Стојковић 

 

-     

71. 9

8 

Музичка култура 6 – уџбеник за 

6.разред основне школе 

ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТ

ВО 

 

Јасмина Чолић -     
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 МаријанаСавов Стојановић 

72.  
Ликовна култура 6 – уџбеник за 6. 

разред основне школе 

ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТ

ВО 

 

Катарина Трифуновић -     

73. 9

9 

Историја 6, уџбеник са одабраним 

историјским изворима за шести 

разред основне школе; 

 

KLETT 

 

Ивана Коматина 

Јелена Јеврић 

Емина Живковић, 

Љиљана Недовић 

Радомир Ј. Поповић 

-     

74. 1

0

0 

Географија за шести разред 

основне школе 

 

НОВИ 

ЛОГОС 

 

Снежана Вујадиновић 

Рајко Голић 

Дејан Шабић 

-     

75. 1

0

1 

Биологија за шести разред основне 

школе 

 

БИГЗ 

 

Дејан Бошковић 

 
5     

76. 1

0

2 

Математика, уџбеник за шести 

разред основне школе  

Математика, збирка задатака за 

шести разред основне школе; 

ћирилица 

НОВИ 

ЛОГОС 

 

 -     

77. 1

0

3 

Физика 6, уџбеник за шести разред 

основне школе; 

Практикум физика 6, збирка 

задатака и експерименталних вежби 

за шести разред основне школе; 

(уџбенички комплет) 

 

 

 

САЗНАЊЕ 
Мићо М. Митровић 

 
-     

78. 1

0

4 

Информатика и рачунарство 6 за 

шести разред основне школе 
KLETT 

 

Светлана Мандић 

 
5     

79. 1

0

Техника и технологија 6 за шести 

разред основне школе; 

НОВИ 

ЛОГОС 

 

Жељко Васић 
5     
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5 уџбенички комплет (уџбеник и 

материјал за конструкторско 

обликовање) 

 Иван Ћисалов 

Дијана Каруовић 

Марија Бокан 

 

80. 1

0

6 

Математика,  

Уџбеник за шести разред основне 

школе 

 

Математика,  

Збирка задатака за шести разред 

основне школе; Уџбенички комплет; 

ћирилица 

„KLETT” 

Небојша Икодиновић, 

Слађана Димитријевић 

 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић, 

Ненад Вуловић, 

Сања Милојевић 

5     

81. 1

0

7 

Историја 6, уџбеник са одабраним 

историјским изворима за шести 

разред основне школе; ћирилица 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Душко Лопандић, 

Ивана Петровић 
5     

82. 1

0

8 

Географија, уџбеник за шести 

разред основне школе;ћирилица 
„KLETT” Тања Парезановић 5     

83. 1

0

9 

Физика , уџбеник  са збирком 

задатака и  лабораторијским 

вежбама за шести разред основне 

школе; Ћирилица 

Физика 6, збирка задатака за шести 

разред основне школе; 

Ћирилица; (уџбенички комплет) 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Александар Кандић, 

Горан Попарић 
5     

84. 1

1

0 

Музичка култура 6 уџбеник за 

шести разред основне школе; 

ћирилица 

„Нови Логос“ 
Александра Паладин 

Драгана Михајловић Бокан 
5     

85. 1

1

1 

Ликовна култура 6,  

уџбеник за шести разред основне 

школе; ћирилица 

„БИГЗ 

школство” 

Миливоје Мишко 

Павловић 
5     

86. 1

1

2 

Wir Neu 2, немачки језик за 

шестиразред основне школе,друга 

година учења;уџбенички 

комплет(уџбеник, радна свеска,CD) 

„KLETT” 
Ђорђо Мота, 

Драгана Боос 
5     
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7. 

раз

ред 

87. 1

2

3 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ  7  за седми 

разред основне школе; уџбенички 

комплет; ћирилица 

Плетисанка,  

Читанка за седми разред основне 

школе 

Граматика,  

Српски језик и књижевност за седми 

разред основне школе 

Радна свеска уз уџбенички 

комплет, Српски језик и 

књижевност за седми разред 

основне школе 

Решења задатака, Радна свеска 7 уз 

уџбенички комплет, Српски језик и 

књижевност за седми разред 

основне школе 

„KLETT” 

Зона Мркаљ 

Зорица Несторовић  

Весна Ломпар 

12     

88. 1

2

4 

Project 4, енглески језик за седми 

разред основне школе; уџбенички 

комплет (уџбеник и радна свеска) 

OXFORD 

UNIVERSITY 

PRESS 

 

Аутор уџбеника Tom 

Hutchinson; 

аутори радне свеске: 

Tom Hutchinson, 

Linda Edwards 

 

12     

89. 1

2

5 

Espacio Joven 360⁰ A2.2 

шпански језик за седми и осми 

разред основне школе 

ћирилица/латиница 

DATA 

STATUS 

 

Francisca Fernández Vargas, 

Luisa Galán Martinez, 

Amelia Guerrero Aragon, 

Emilio Jose, 

Marin Mora, 

Liliana Pereyra Brizuela, 

Francissco Fidel Riva 

Fernandez 

11     

90. 1 ЈП „ЗАВОД Предраг Пипер 1     
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2

6 

Орбита 3, руски језик за седми 

разред основне школе; уџбенички 

комплет (уџбеник, радна свеска, ЦД) 

ЗА 

УЏБЕНИКЕ“ 

 

Марина Петковић 

Светлана Мировић 

 

91. 1

2

7 

Amici 3, италијански језик за седми 

разред; уџбенички комплет (уџбеник 

са ЦД-ом и радна свеска) 

ЈП „ЗАВОД 

ЗА 

УЏБЕНИКЕ“ 

 

Александра Блатешић 

Јасмина Стојковић 

 

-     

92. 1

2

8 

Музичка култура 7, уџбеник за 

седми разред основне школе; 

ћирилица 

НОВИ 

ЛОГОС 

 

Александра Паладин  

Драгана Михајловић Бокан 
12     

93. 1

2

9 

Ликовна култура, уџбеник за VII 

разред основне школе 

БИГЗ 

 

Миливоје Мишко 

Павловић 
12     

94. 1

3

0 

Историја 7,  уџбеник са одабраним 

историјским изворима за седми 

разред основне школе 

БИГЗ 

 

Урош Миливојевић, 

Весна Лучић, 

Зоран Павловић 

4     

95. 1

3

1 

Географија 7, уџбеник   

 

НОВИ 

ЛОГОС 

 

Дејан Шабић, Снежана 

Вујадиновић 4     

96. 1

3

2 

Биологија за седми разред основне 

школе 

 

БИГЗ 

 

Дејан Бошковић 

 
12     

97. 1

3

3 

Математика,  

уџбеник за седми разред основне 

школе 

Математика,  

збирка задатака за седми разред 

основне школе; 

Електронски додатак уџбеничком 

комплету  Математика 7; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

МАТЕМАТИ

СКОП 

Никола Вигњевић, 

Владимир Стојановић, 

Гордана Поповић, 

Наташа Алимпић 

 

4     
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98.  

Физика 7,  

уџбеник за седми разред основне 

школе 

Практикум  

Физика 7,  збирка задатака и 

експерименталних вежби  за седми 

разред основне школе; уџбенички 

комплет; ћирилица 

САЗНАЊЕ Мићо М. Митровић 4     

99. 1

3

4 

Информатика и рачунарство 7 за 

седми разред основне школе 
KLETT 

Светлана Мандић 

 
4     

100. 1

3

5 

Техника и технологија  

 за седми разред основне школе; 

уџбенички комплет (уџбеник и 

збирка материјала за 

конструкторско моделовање са 

упутством); ћирилица 

НОВИ 

ЛОГОС 

 

Аутори уџбеника: 

Иван Ђисалов, 

Дијана Каруовић, 

Иван Палинкаш. 

 

Аутори збирке материјала: 

Иван Ђисалов, 

Драган Урошевић 

12     

101. 1

3

7 

Хемија  за седми разред основне 

школе 

Лабораторијске вежбе са задацима 

из хемије за седми разред основне 

школе; уџбенички комплет; 

ћирилица 

ГЕРУНДИЈУ

М 

Јасна Адамов, 

Наталија Макивић, 

Станислава Олић Нинковић 

4     

102. 1

3

8 

Математика,  

Уџбеник за седми разред основне 

школе 

Математика,  

Збирка задатака за седми разред 

основне школе; 

Уџбенички комплет; ћирилица 

„KLETT” 

Небојша Икодиновић, 

Слађана Димитријевић 

 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић, 

Сања Милојевић, 

Ненад Вуловић 

 

8     
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103. 1

3

9 

Историја 7,  

Уџбеник са одабраним историјским 

изворима за седми разред основне 

школе; ћирилица 

 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Чедомир Антић, 

Мања Милиновић 
8     

104. 1

4

0 

Географија 7, 

Уџбеник за седми разред основне 

школе; ћирилица 

„KLETT” Тања Плазинић 8     

105. 1

4

1 

Физика 7,  

Уџбеник за седми разред основне 

школе 

 

Физика 7,   

Збирка задатака за седми разред 

основне школе; Уџбенички комплет; 

ћирилица 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Милена Богдановић, 

Александар Кандић, 

Горан Попарић 

 

Братислав Јовановић, 

Срђан Зрнић 

8     

106. 1

4

2 

Хемија 7 ,  

Уџбеник за седми разред основне 

школе 

 

Хемија 7, лабораторијске вежбе са 

задацима за седми разред основне 

школе; Уџбенички комплет; 

ћирилица 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Татјана Недељковић, 

Драгана Анђелковић 
8     

107. 1

4

3 

Информатика и рачунарство  

за седми разред основне школе; 

ћирилица 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТ

ВО” 

Милош Папић, 

Далибор Чукљевић 
8     

108. 1

4

4 

Wir neu 3, 

немачки језик за седми 

разред основне школе, 

трећа година учења; 

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска 

и аудио компакт диск) 

„KLETT” 
Ђорђо Мота, 

Драгана Боос 
-     

8. 

раз

109. 1

5

Читанка за 8. Разред, Уметност 

речи 

НОВИ 

ЛОГОС 

Наташа Станковић Шошо 

Драгана Ћећез Иљукић 
7     
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ред 6  

Граматика  

 

Радна свеска 

 Јелена Срдић 

Светлана Вулић 

Слађана Савовић 

110. 1

5

7 

Project 5, енглески језик за осми 

разред основне школе; 

уџбенички комплет (уџбеник и 

радна свеска) 

OXFORD 

UNIVERSITY 

PRESS 

 

Tom Hutchinson 

 
11     

111. 1

5

8 

Espacio Joven 360⁰ A2.2 

шпански језик за седми и осми 

разред основне школе 

ћирилица/латиница 

DATA 

STATUS 

 

Francisca Fernández Vargas, 

Luisa Galán Martinez, 

Amelia Guerrero Aragon, 

Emilio Jose, 

Marin Mora, 

Liliana Pereyra Brizuela, 

Francissco Fidel Riva 

Fernandez 

-     

112. 1

5

9 

Орбита 4, руски језик за седми 

разред основне школе; уџбенички 

комплет (уџбеник, радна свеска, ЦД) 

ЈП „ЗАВОД 

ЗА 

УЏБЕНИКЕ“ 

 

Предраг Пипер 

Марина Петковић 

Светлана Мировић 

 

-     

113. 1

6

0 

Amici 4 италијански језик за 8. 

разред основне школе - уџбеник 

Amici 4 – радна свеска 

ћирилица/латиница 

ЈП „ЗАВОД 

ЗА 

УЏБЕНИКЕ“ 

 

Јасмина Стојковић 

Катарина Завишин 
7     

114. 1

6

1 

Музичка култура 8, уџбеник за 

осми разред основне школе; 

ћирилица 

 

НОВИ 

ЛОГОС 

 

Мр Александра Паладин  

Драгана Михајловић Бокан 
11     

115. 1

6

2 

Ликовна култура за 8. разред 

разред основне школе 

БИГЗ 

 

 

Јован Глигоријевић 11     

116. 1

6

Историја за 8. разред основне 

школе 

 

ЈП „ЗАВОД 

 

Ђорђе Ђурић, 
7     



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара - Набавка уџбеника за ученике 

из социјално угрожених породица, ЈН број: 1.1.5/2020 
30/ 43 

 

3 ЗА 

УЏБЕНИКЕ“ 

Момчило Павловић 

117. 1

6

4 

Географија 8, уџбеник географије 

за 8. разред основне школе 

НОВИ 

ЛОГОС 

 

Слободан Зрнић, 

Наташа Бировљев 

 

7     

118. 1

6

6 

Уџбеник – Биологија 8 – радни 

уџбеник биологије за 8. разред 

основне школе 

НОВИ 

ЛОГОС  

 

Гордана Субаков-Симић 

 
7     

119. 1

6

8 

Математика 8 – уџбеник за 8. 

разред 

основне школе 

 

Математика 8 - збирка задатака са 

решењима за 8. разред основне 

школе 

„KLETT” 

др Небојша Икодиновић, 

мр Слађана Димитријевић 

 

проф. Бранислав Поповић, 

Сања Милојевић, 

мр Ненад Вуловић 

 

11     

120. 1

7

0 

Физика 8, уџбеник за 8. разред са 

збирком задатака и лабораторијским 

вежбама   

 

 

НОВИ 

ЛОГОС 

Д. Поповић, 

М. Богдановић, 

А. Кандић 

11     

121.  

Техничко и информатичко 

образовање за 8. разред 

основне школе; уџбеник, радна 

свеска и материјал 

НОВИ 

ЛОГОС 

 

Милан Санадер 

Гордана Санадер 

Миомир Филиповић 

7     

122. 1

7

1 

Хемија 8-уџбеник из хемије,  

Радна свеска из хемије са 

демонстрационим огледима, 

лабораторијским вежбама и 

задацима 

Збирка задатака са решењима из 

хемије за 8. разред основне школе 

 

 

НОВИ 

ЛОГОС 
Драгана Анђелковић 

Татјана Недељковић 
11     

123. 1

7

„Речи мудрости“, читанка за 8. 

разред основне школе 

 

“KLETT“ 

Зорица Несторовић, Златко 

Грушановић 

 

4     
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2 „Граматика“, за 8. разред основне 

школе 

 

„Радна свеска“, за 8. разред 

основне школе 

Весна Ломпар 

 

Весна Ломпар, Зорица 

Несторовић и Златко 

Грушановић 

124. 1

7

3 

Историја за осми разред основне 

школе са читанком и радном 

свеском 

„ФРЕСКА“ 
Љубодраг Димић 

Радош  Љушић 
4     

125. 1

7

5 

„Географија 8”, уџбеник за осми 

разред основне школе 

 

„Географија 8”, радна свеска уз 

уџбеник за осми разред основне 

школе 

„KLETT” 
Винко Ковачевић 

Сања Топаловић 
4     

126. 1

7

6 

Биологија 8, за 8. разред основне 

школе 

„ГЕРУНДИЈУ

М ” 

Верица Матановић, 

Милица Станковић 
4     

127. 1

7

7 

Техничко и информатичко 

образовање, Уџбеник за 8. разред 

Техничко и информатичко 

образовање, Радна свеска за 8. 

разред 

Техничко и информатичко 

образовање, Материјал за 

конструкторско  обликовање за 8. 

разред 

„М&Г Дакта ” 
Милан Санадер,  

Гордана Санадер 
4     

128.  
WIR NEU 4, немачки језик за осми 

разред основне школе, 

уџбеник и радна свеска 

„KLETT” 
Ђорђо Мота, 

Драгана Боос 
4     

129. 1

7

8 

"Et toi?"француски језик, уџбеник 

за 8. разред основне школе 

 

"Et toi?"француски језик, радна 

свеска за 8. разред основне школе 

“KLETT“ 
Мари Жозе Лопез,  

Жан Тјериле Буњек 
-     
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 У К У П Н О  без пдв-а :   

 Укупно са пдв-ом  

                                                        ЗА ПОНУЂАЧА:                                                                                                                                      
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 У обрасцу структуре цене исказане су потребне количине уџбеника. Уговор ће бити закључен 

на процењену вредност, односно на вредност од 790.000,00 динара без ПДВ-а Износ који се 

добије када се јединична цена без ПДВ-а помножи са наведеним количинама у понуди, ће 

служити само као начин да се примени критеријум, односно рангирају пристигле понуде. 

 

Дакле, цена (укупна без ПДВ-а,) коју понуђачи нуде у својим понудама ће само бити 

начин да се примени критеријум, односно пристигле понуде рангирају, што значи да ако 

укупна цена буде прелазила процењену вредност јавне набавке то неће бити разлог нити 

за примену изузетка (чл. 107. ст. 4. ЗЈН), нити за обуставу поступка ове јавне набавке јер 

ће се предметна добра наручивати по потребама, односно највише до вредности уговора. 

 

Цене из понуда су фиксне и не могу се мењати током целог периода трајања уговора, 

осим уколико стране потписнице, изузетно, постигну обострану сагласност умањења 

цене. 

Понуда мора да обухвати све ставке из спецификацијe.  

 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре понуђене цене 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре понуђене цене на следећи начин: 
1. у колони 7 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 

2. у колони 8 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за сваки 

тражени предмет јавне набавке; и то тако што ће помножити јединичну цену 

без ПДВ-а (наведену у колони 3) са траженим количинама (које су наведене у 

колони 2); 

3. у колони 9 уписати укупну цену без ПДВ-а; и то тако што ће помножити 

јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 7) са траженим количинама 

(које су наведене у колони 6); 

4. у колони 10 уписати укупну цену са ПДВ-ом; и то тако што ће помножити 

јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 8) са траженим количинама 

(које су наведене у колони 6); 

5. У Рекапитулацији уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, износ 

ПДВ-а и укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 
 
 

Место:  

Датум:   

Понуђач 

    
 

 

 

 Напомене: 

Образац понуђач мора да попуни, и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу наведени. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 

ТАЧ. 1) ДО 4) И СТАВ 2. ЗАКОНА 

Образац бр. 3 
 

 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 
 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  , у поступку јавне 

набавке добара - Набавка уџбеника за ученике основних школа из социјално- 

материјално угрожених породица, ЈН број: 1.1.5/2020, испуњава све услове из члана 

75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку, и то: 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 

ЗЈН); 

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште 

на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
 

 

 

 

Место:  

Датум:   

Понуђач 

    
 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 

1. ТАЧ. 1) ДО 4) 

Образац бр. 4 
 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

 
 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач  , у поступку јавне 

набавке добара - Набавка уџбеника за ученике основних школа из социјално- 

материјално угрожених породица, ЈН број: 1.1.5/2020, испуњава све услове из члана 

75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку, и то: 

 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 

осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине  

у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
 

 

 

 

Место:  

Датум:   

Подизвођач 

    
 

 

 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица подизвођача. 
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Образац бр. 5 
 

 

  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

 
 

У  складу  са  чланом  88.   став  1.  Закона,  понуђач  , 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку 

добара - Набавка уџбеника, ЈН број: 1.1.5/2020, како следи у табели: 
 

 
Врста трошка Износ трошка у РСД 

  

  

  

  

  

  

 

Укупан износ 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. 
 

 

 

 

 

Место:  

Датум:   

Понуђач 

    
 

 

 

 

 Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
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Образац бр. 6 
 

 

  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

 
 

У складу са чланом 26. Закона,  , 

(Назив понуђача) 

даје: 

 

ИЗЈАВУ 

 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам 

понуду у поступку јавне набавке добара - Набавка уџбеника, ЈН број: 1.1.5/2020, 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 

 

 

Место:  

Датум:   
Понуђач 

    
 

 

 

 

 Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац 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. 
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Образац бр. 7 
 

 

 

  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

 УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75.2. ЗЈН 

 
 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС”  број 

124/12, 14/2015 и 68/2015), а у поступку јавне набавке мале вредности добара 

Набавка уџбеника, ЈН број: 1.1.5/2020 понуђач  даје следећу изјаву: 

 

 

И З Ј А В А 

 

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТ.2. ЗАКОНА 

 

Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 

гарантујем да немам забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:  

Датум:   

Понуђач 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 Напомена: 

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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  7.  МОДЕЛ УГОВОРА  

Понуђач је дужан попунити, потписати модел уговора 

 

 

 

У Г О В О Р 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 

 

Набавка уџбеника, 

ЈН број: 1.1.5/2020 

 

 

Закључен у Пожеги дана 2020. године између: 

 

1. Општинска управа Пожега, ул. Трг Слободе бр. 9, Пожега, коју заступа Заменик 

начелника Мирослав Ковачевић (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ: 100860638, 

матични број: 07158122, са једне стране и 

2.   , кога заступа 
    (у   даљем   тексту:   Понуђач),   ПИБ  , 

матични број   , с друге стране. 

 

Уговорне стране претходно констатују: 

 

- да је Наручилац, на основу члана 39. став 1. и члана 53. Закона о јавним набавкама 

(''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: ЗЈН), и на 

основу позива за подношење понуда за јавну набавку добара - Набавка уџбеника, 

објављеног на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца дана 

_______________. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности добара 

бр. 1.1.5/2020; 

- да понуда Понуђача број  (попуњава Наручилац), од  (попуњава 

Наручилац), у потпуности одговара Обрасцу понуде и Обрасцу структуре понуђене 

цене, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора, и испуњава све услове 

из ЗЈН и конкурсне документације; 

- да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде Понуђача 

  (попуњава Наручилац) и Одлуке о додели уговора број 

  (попуњава  Наручилац),  од  (попуњава Наручилац), изабрао 

Понуђача, чиме су се коначно стекли услови за закључење уговора. 

- Предмет уговора Понуђач ће реализовати у сарадњи са (навести назив 

подизвођача/понуђача у заједничкој понуди, назив, адресу, ПИБ, матични број и име 

особе овлашћене за заступање, као и који део уговора се поверава истим): 
 

 

 

 

 

Уговорне стране су сагласне у следећем: 

 

Предмет уговора 
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Члан 1. 

 

Предмет уговора је набавка добара - Набавка уџбеника, на основу спроведеног 

поступка јавне набавке мале вредности добара, ЈН број 1.1.5/2020, а у свему према 

усвојеној  понуди    Понуђача,    број  _  од  . године, Обрасцу 

структуре понуђене цене, врсти, техничким карактеристикама, квалитету, количини 

и опису добара, који чине саставни део овог Уговора. 

 

Рок, начин  и место испоруке 

 

Члан 2. 

 

Рок  испоруке  утврђује  се  према  динамици  штампања  уџбеника  од  

стране издавача, а најкасније до 30.08.2020. године. Одштампане уџбенике Понуђач 

ће испоручити и пре наведеног рока. 

Понуђач се обавезује да добра испоручи сопственим превозом, те да у 

одговарајућим кутијама достави појединачно упаковане комплете уџбеника по 

разредима и по издавачима. 

Место испоруке: Основна школа „Петар Лековић“ Пожега, Петра Лековића бр.1, 

31210 Пожега и Основна школа „Емилија Остојић“ Пожега, Књаза Милоша бр.26, 

31210 Пожега 

 

Цена, рок и начин плаћања 

 
Члан 3. 

 

Наручилац се обавезује да Понуђачу изврши исплату за  испоручена  добра 

из  члана 1. овог Уговора  у  износу од  динара без ПДВ-а, односно 

   динара са ПДВ-ом, у року од 45 дана од дана пријема фактуре 

испостављене на основу документа којим је потврђена свака појединачна испорука 

добара према спецификацији (потписане и оверене отпремнице). 

У цену из става 1. овог члана урачунати су трошкови испоруке, као и сви 

трошкови које је Понуђач имао у вези са паковањем, заштитом од оштећења и 

губитка добара, претоваром, транспортом, истоваром и испоруком добара. 

Наручилац задржава право да изврши корекцију количине добара,  уколико 

дође до корекције потреба за добрима и у случају потребе повећа обим предмета 

набавке, а у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама. 

Цена је фиксна и не може се мењати током извршења уговора. 

Исплата ће бити извршена на рачун бр.  ,  банка. 

 

Квалитативна и квантитативна контрола пријема добара 

Члан 4. 

Добра која су предмет јавне набавке морају бити нова и неупотребљавана, а у 

погледу квалитета морају задовољавати важеће стандарде и нормативе прописане  

од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Техничко - 

технолошки елементи добара који су предмет јавне набавке, су уобичајени квалитет 

и прописани стандарди и нормативи за исту врсту добара. 
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Испоручена добра морају потпуно одговарати свим техничким 

карактеристикама, квалитету, опису и спецификацији датим у оквиру конкурсне 

документације. 
 

Члан 5. 

 

Квалитативна и квантитивна контрола пријема добара вршиће се уз 

присуство представника обе уговорне стране на месту испоруке добара. 

Наручилац ће у случају да испоручена добра не одговарају захтеву за 

испоруку по количини и квалитету, одмах по  пријему  о  томе  обавестити 

Понуђача, a Понуђач се обавезује да без одлагања, а најкасније у року од 3 дана од 

пријема обавештења испоручи добра у траженој количини и уобичајеног квалитета. 
 

Раскид уговора 

 

Члан 6. 

 

Уговорне стране су сагласне да Наручилац има право да једнострано раскине 
Уговор уколико Понуђач не испоручи добра према понуди. 

Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње да тече од дана када 
Понуђач прими обавештење о раскиду уговора од стране Наручиоца. 

 

Завршне одредбе 

Члан 7. 

Уговорне стране су сагласне да ће се све измене и допуне овог уговора вршити 

у писменој форми уз претходну сагласност уговорних страна, о чему ће се сачинити 

Анекс уговора. 

 

Члан 8. 

 

Уговорне стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису 

дефинисани овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим 

односима. 

 

Члан 9. 

 

У случају да настали спор  није  могуће  решити  споразумом,  уговорне 

стране су сагласне да ће спор решити пред надлежним судом. 

 
 

Члан 10. 

 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака 

уговорна страна задржава по 2 (два) примерка. 
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НАРУЧИЛАЦ ПОНУЂАЧ 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 

закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће 

Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце. 
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  8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно, или путем поште у затвореној коверти, или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да  

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 

понуди. 

Понуду доставити на адресу: Општинска управа Пожега, Трг Слободе бр.9, 31210 

Пожега са назнаком: 

 

,,Понуда за јавну набавку добара - Набавка уџбеника, ЈН број: 1.1.5/2020, НЕ 

ОТВАРАТИ” 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

07.07.2020. године, до 10,00 часова. 

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана по истеку рока за подношење понуда, 

односно 07.07.2020. године у 11,00 часова у просторијама Наручиоца. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће 

понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 

навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 

сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи оверен и потписан: 

 Образац понуде (Образац бр. 1), 

 Образац структуре понуђене ценe са упутством како да се попуни (Образац  

бр. 2), 

 Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. став 1 тач. 1) до 4) 

(Образац бр. 3), 

 Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. став 1. тач. 1) до 

4) и став 2. Закона (Образац бр. 4), 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 5), 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац бр. 6), 

 Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. став 2. Закона 
(Образац бр. 7) 

 Модел уговора, 

 Овлашћење за потписивање (уколико Изјаву потписује лице које  није 

уписано у регистар као лице овлашћено за заступање), 

 Споразум о заједничкој понуди, само у случају подношења заједничке 
понуде. 
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Понуда се доставља на обрасцима из Конкурсне документације. 

Понуђач треба пажљиво да проучи конкурсну документацију, као и сва упутства, 

обрасце, услове уговора и техничке карактеристике. Уколико понуђач не испуни све 

тражене услове и не достави све доказе захтеване конкурсном документацијом, или 

достави понуду која према својој суштини не одговара конкурсној документацији у 

свему, имаће за резултат одбијање понуде. 

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео  и 

прихватио све услове из конкурсне документације. Накнадне рекламације, које су 

последица нетачно и недовољно прикупљених информација, или погрешно 

процењених околности или услова, односно недовољног знања, наручилац ће 

одбити као неосноване. 

Сви појединачни обрасци који су саставни део понуде треба да буду читко и у 

потпуности попуњени, потписани. 

Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће бити важећи 
само ако је исти парафирала овлашћена особа. 

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани тако да се не могу 

накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно 

прилози, а да се видно не оштете листови или целина тих докумената. 

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

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија 

је понуда изабрана као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа. 

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија 

је понуда изабрана као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који 

подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. 

Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из члана 75. Закона), који 

морају бити потписани од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се 

понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној 

документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном 

и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члана 81. Закона. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља. 
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: : Општинска  

управа Пожега, Трг Слободе бр.9, 31210 Пожега, са назнаком: 

 

„Измена понуде за јавну набавку добара - Набавка уџбеника, ЈН број: 

1.1.5/2020, НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара - Набавка уџбеника, ЈН број: 1.1.5/2020, 

НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара - Набавка уџбеника, ЈН број: 

1.1.5/2020, НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - Набавка уџбеника, ЈН број: 

1.1.5/2020, НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који 

ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 

јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона, у 

поступку јавне набавке мале вредности). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
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Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који садржи: 

1. Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. РОК, УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, КАО И 

ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

9.1.  Захтеви у погледу рока, услова и начина плаћања. 

Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана пријема фактуре, испостављене 

на основу документа којим је потврђена свака појединачна испорука добара 

(потписане и оверене отпремнице). 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2.  Захтев у погледу рока, начина и места испоруке добара 

Рок   испоруке   утврђује   се    према    динамици    штампања    уџбеника    од 

стране издавача, а најкасније до 30.08.2020. године. Одштампане уџбенике Понуђач 

ће испоручити и пре наведеног рока. Понуђач се обавезује да добра испоручи 

сопственим превозом, те да у одговарајућим кутијама достави појединачно 

упаковане комплете уџбеника по разредима и по издавачима. Место испоруке: : 

Основна школа „Петар Лековић“ Пожега, Петра Лековића бр.1, 31210 Пожега и 

Основна школа „Емилија Остојић“ Пожега, Књаза Милоша бр.26, 31210 Пожега. 

 

9.3.  Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 

ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 

набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 

вредност. 
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У цену морају бити урачунати трошкови испоруке, као и сви трошкови које је 

понуђач имао у вези са паковањем, заштитом од оштећења и губитка добара, 

претоваром, транспортом, истоваром и испоруком добара. 

Цена је фиксна и не може се мењати током извршења уговора. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 

са чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 
тај део одвојено искаже у динарима. 

 

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: 

Општинска управа Пожега, Трг Слободе бр.9, 31210 Пожега, електронске поште 

на e-mail: javne.nabavke@pozega.org.rs, тражити од наручиоца додатне информације, 

или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 

за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 

1.1.5/2020”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити 

да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 

чланом 20. Закона. 

 

 

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА 

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

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

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац 
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ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

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

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 

ЗАХТЕВА 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 

лице које 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 овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем 

тексту: Републичка комисија). 

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом 

на e-mail: javne.nabavke@pozega.org.rs, или препорученом пошиљком са 

повратницом на адресу наручиоца. 

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

против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом 

захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 

набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана 

пријема захтева. 

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 три дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу 

са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права 

је пет 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 понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока. 
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

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

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 

претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

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 ЗЈН; 

7) потпис подносиоца. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 

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; 
(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. * Републичка комисија може да изврши 

увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране 

Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери 

чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара; 
(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; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... 

[навести редни број јавне набавкe;. 

(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, или 

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

м.мом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе наведене под тачком 1, или 

 

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), или 

 
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 
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заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке 

Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 


