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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број IV-404-174/2018 од дана 19.04.2018.г. и Решења 
о образовању комисије за  јавну набавку број IV-404-174/2018 од дана 19.04. 2018.г. 
припремљена је Конкурсна документација за јавну набавку број ЈН К 22/18, ради јавне 
набавке добра – канцеларијског материјала: 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова Спецификација добра 

4 

 
III 

Критеријум за избор најповољније понуде 7 

IV Обрасци који чине саставни део понуде 9 

V Модел уговора 25 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 29 

VII Спецификација добра – Структура цене Упутство 
понуђачима како да сачине понуду 

50 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 
Град Суботица, Градска управа 
Трг слободе 1, 24000 Суботица   
ПИБ: 100444843, матични број: 08070695, текући рачун: 840-27640-46, НБС 

Управа за трезор 
Интернет страница: www.subotica.rs  
 
ВРСТА ПОСТУПКА 
 
 Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, ради закључења уговора о 

јавној набавци. 
 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет јавне набавке је добро – канцеларијски материјал 
 
КОНТАКТ 

 
Контакт: javnenabavke@subotica.rs. 

 Радно време наручиоца је радним данима од 07,00 до 15,00 часова. 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал у свему према 
спецификацији. 

 
 
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ 
 
30192000 – канцеларијски материјал  
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76 ЗАКОНА И 

 УПУТСТВО  КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА 
 

На основу члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС” број 
124/2012,  14/2015 и 68/2015) Понуђач треба да докаже да испуњава обавезне услове прописане 
чланом 75. и 76. ЗЈН  и додатне услове  одређене у овој конкурсно документацији и достави 
доле наведене доказе из члана 77. ЗЈН. 
 
  I ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
  Право на учешће у поступку има понуђач ако: 

 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар  
 

Доказ за правна лица и предузетнике:  
 
1.1)  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода регистра 

надлежног привредног суда; 
 
 

 2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 

  Доказ за  Правна лица:  

2.1) Извод из казнене евиденције, односно уверења основног суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којим се потврђује  да правно лице није осуђивано  за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре;   

2.2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела  
организованог криминала;  

2.3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-
а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде и неко од кривичних дела организованог криминала, (захтев се може поднети  према 
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

Доказ за Предузетнике и физичка лица: 

         2.4) Извод  из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-
а, којим  се потврђује да 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 (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребилавишта).  



Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку добра  

– канцеларијског материјала, ЈН К 22/18 

5/59 

 ДОКАЗИ  ИЗ ОВЕ ТАЧКЕ НЕ МОГУ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ 

ОТВАРАЊА ПОНУДА. 

 
  3. Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште у страној држави: 
  

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица:  
3.1.) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 
 
3.2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних прихода.   
 

 ДОКАЗИ ИЗ ОВЕ ТАЧКЕ НЕ МОГУ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ 

ОТВАРАЊА ПОНУДА. 

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

које произилазе 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.   

Доказ:  
Образац изјаве број 4 и 4а/ако понуду подноси са подизвођачем/. 

 
 Сходно члану 78. ЗЈН, понуђач, који је регистрован у Регистру понуђача, доказе из 
члана 75. став 1.од тачке 1) до 4) доказује достављањем Извода о регистрованим подацима из 
Регистра понуђача или навођењем интернет странице на којој се могу проверити подаци о 
регистрацији. 

 
 
 II  ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

 Понуђач који учествује у поступку, мора испунити и додатне услове за учешће у 

поступку и то: 
1 . Да Понуђач располаже неопходним финансијским капацитететом: 

 - да је понуђач у претходне три (3) обрачунске године (2015, 2016 и 2017.) остварио 
укупан пословни приход од продаје предмета на који се уговор о јавној набавци односи, у 
износу од најмање 19.500.000,00 РСД.  

    
 Доказ:  

 - Извештај о бонитету за јавне набавке – образац БОН-ЈН који издаје Агенција за 
привредне регистре за претходне три (3) обрачунске године (2015, 2016 и 2017), а ако понуђач 
послује краће од три године, прилаже се образац БОН-ЈН за тај период.  
 

2. Да Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом:  
 2.1.  да понуђач није био неликвидан у периоду од 01.05.2017. године до дана 

објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки, ниједан дан. 
 

Доказ:  
 
2.1.1)  Потврда Народне банке Србије 
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      2.2. Да је понуђач у периоду од 01.05.2015. године до дана објављивања позива за 
подношење понуде, извршио уговор о  испоруци добра – која су предмет јавне набавке, у 
укупној вредности од најмање  9.500.000,00 РСД без ПДВ.  
 

Доказ:  
 
2.2.1)  Референтна листа (образац број 8) и 
2.2.2)  Потврда о рефeренцама (образац број 9) овереним од стране наручиоца. Потврда 

обавезно треба да садржи податке о: наручиоцу, закљученом уговору о испоруци 
канцеларијског материјала, вредност и предмет  уговора, датум извршења уговора.  

2.2.3)    Фотокопије уговора о испоруци канцеларијског материјала. 
 

  3. Да Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом:  
 - има у радном односу или ангажовано другим Уговором у складу са Законом о раду, 
најмање 2 лица са средњом стручном спремом, која су ангажована на пословима везаним за 
испоруку предмета јавне набавке. 

 - Подаци о кадровском капацитету доказују се попуњавањем обрасца број 5 који је 
саставни део Конкурсне документације и прилаже се:   

 
Доказ: 
 3.1) за запослена лица: доказ о пријави на осигурање за запослене – фотокопија М 
обрасца 

 3.2) за лица ангажована другим уговором у складу са Законом о раду: фотокопија 
уговора 

  
4. Понуђач располаже довољним техничким капацитетом: 
4.1.  Понуђач мора да располаже минимално: једним моторним доставним возилом, 

погодним за превоз добра, која су предмет јавне набавке – канцеларијског материјала. 

 Подаци о техничкој опремљености презентују се попуњавањем табеле обрасца број 6 
која је саставни део  Конкурсне документације и прилаже се: 

 

Доказ: 
 
4.1)    Фотокопија очитане саобраћајне дозволе са копијом полисе осигурања и 
4.2)   Фотокопија уговора о лизингу или закупу ако понуђач користи возило по другом 

основу.  
 
 Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у 

понуди достави доказе о испуњености обавезних услова који су наведени у овом Упутству. под 
тачком од 1.- 4. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, сам мора испуњавати све 
услове из конкурсне документације. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача сваки члан из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове, док  додатне услове испуњавају заједно. 
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА  

  

А) Критеријум за оцењивање пунуде: 

Избор најповољније понуде понуђача обавиће се  применом критеријума економски 
најповољније понуде, са елементима понуђена цена, рок испоруке, рок плаћања.  

За утврђивање економски најповољније понуде користиће се следећи елементи: 

 
ЦЕНА До 90  бодова 
РОК ИСПОРУКЕ До 10 бодова 
УКУПНО До 100 бодова 

 

I  ЦЕНА: 

Највећи могући број бодова (пондера) код овог критеријума је 90 бодова. 

Бодови по овом критеријуму, израчунавају се према следећој формули: 

 

90 x Цмин 

БЦ = Понуђена цена 

конкретног понуђача 

 

 

II    РОК ИСПОРУКЕ 

Највећи могући број бодова (пондера) код овог критеријума је 10 бодова. 

Бодови по овом критеријуму израчунавају се на следећи начин:  

 бодови 

Исти дан, на дан наруџбе 10 

У року од 3 календарска дана од дана 

наруџбе од стране наручиоца 

7 

у року од 4 - 7 календарских дана од 

дана наруџбе 

5 

 

 

 

 

РОК 

ИСПОРУКЕ 

 
 
 
 
 

 у року од 8 -  15 календарских дана од 

дана наруџбе 

3 
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Б) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 

ПОНУДЕ СА ИСТИМ БРОЈЕМ БОДОВА 

  
У случају да више понуђача имају исти број бодова након примене критеријума за 

оцењивање, најповољнијом понудом се проглашава понуда понуђача који добије највише 
бодова по елементу  понуђена цена. Уколико је број бодова исти по елементу понуђена цена, 
најповољнијом се проглашава понуда са најкраћим роком испоруке.  

 Уколико ни након примене горе наведених "резервних елемената 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 једнаки број бодова по елементу цена, исти рок испоруке. 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 биће додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће 
доставити Записник о извлачења путем жреба. 
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 
  Саставни део понуде чине: 

Образац број 1     –   Образац понуде 
Образац број 2     –   Образац трошкова припреме понуде  
Образац број 3     –   Образац изјаве о независној понуди 
Образац број 4     –   Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН 
Образац број 4а   –   Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН за 

подизвођача 
Образац број 5    –    Кадровски капацитет 
Образац број 6    –    Технички капацитет 
Образац број 7    –    Изјава о обезбеђивању финансијске гаранције   
Образац број 8    –    Пословни капацитет –референтна листа 
Образац број 9    –    Потврда о референцама 
Образац број 10  –    Евиденција приложених доказа  
Образац број 11  –    Техничка спецификација - Oразац струкутре цене, са упутством како да 
се попуни 
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JН К 22/18 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  1 

 

 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ЗА ДОБРА –КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра – (понуђач 

уписује свој деловодни број) 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 

 

Адреса понуђача: 
 

 

 

Матични број понуђача: 
 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 
 

 

Телефон: 
 

 

 

Телефакс: 
 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

Понуђач је уписан у Регистар понуђача АПР ДА НЕ 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку добра  

– канцеларијског материјала, ЈН К 22/18 

11/59 

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: 

 

 
 

Подизвођач уписан у регистар понуђача 
АПР 

ДА НЕ 

 
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: 

 

 Подизвођач уписан у регистар понуђача 
АПР 

ДА НЕ 

 

 

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: 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 
 

ДА НЕ 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 
 

ДА НЕ 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 
 

ДА НЕ 

 

 

 

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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П О Н У Д А   

ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈН К 22/18:  

I                                                УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ: 

II                                                                                     ПДВ: 

III                                        УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ: 

 

 

Рок за  плаћање: Након појединачних испорука предмета уговора по 
захтеву наручиоца, у року од 45 дана од дана пријема 
исправних фактура од стране Наручиоца 

 
Начин плаћања: 
 

                                            вирмански 

Рок испоруке:  
Сукцесивно, у року од _____________________ дана 
од дана сваке појединачне наруџбе Наручиоца,  
Трајање  уговора: до коначне реализације уговора, а 
најдуже 12 месеци од дана закључења уговора 
 

Место испоруке: 
 

Францо наручилац 

 
Рок важења понуде: 

 
У року од ____ дана, од дана отварања понуде 
Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана 
отварања понуде 

Гарантни рок: ______ месеци, од дана испоруке предмета уговора 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  
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ЈН К  22/18 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 2  

 

 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 
трошкова припремања понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 
Р.бр. Врста трошка Јед. 

мере 

Кол. Јединична 

цена 

Укупна цена 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
УКУПНО ТРОШКОВИ: 

 

 
 
У случају обустављања јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, тражим накнаду 
трошкова припреме понуде за јавну набавку број ЈН К 22/18. 

 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

   

 М.П.  

 
 

 
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно 
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ЈН К  22/18 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 3  

 

 
 
 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу 
 

ИЗЈАВУ 

 
Понуђач ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број) 
 

 

потврђујем да дајем понуду за добра – канцеларијског материјала, ЈН К 22/18, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

 
 
 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати 
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 
1. тачка 2. Закона. 

 Уколико понуду подноси група понуђача: Изјаву копирати у довољном броју 
примерака. Сваки члан групе понуђача мора приложити потписану изјаву од стране 
овлашћеног лица и оверену изјаву. 
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ЈН К  22/18 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 4  

 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

 

 
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем 
следећу 

 
 

И З Ј А В У 

 

 

 
Понуђач 

___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

_________________________ (назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број) 
 

 

 

 

да сам при састављању понуде за јавну набавку добра- канцеларијског материјала ЈН К 
22/18, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и  условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која 
је на снази у време подношења понуде.   
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

 
 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ЈН К  22/18 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 4а  

 

 
 
 
 
 
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

 
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем 
следећу 

 
 

И З Ј А В У 

 

 

 
Подизвођач 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________           (назив подизвођача, седиште, ПИБ, матични број) 

 
да сам при састављању понуде за јавну набавку добра – канцеларијског материјала број 

ЈН К 22/18, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и  условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде.   
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

подизвођача 

 М.П.  

 

 

 

 
Напомена: Овај образац се попуњава у случају да понуђач наступа са подизвођачем. 
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ЈН К  22/18 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 5  

 

 

 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

Ред 

бр. 
Име и презиме 

Стручна 

спрема 

Радно место 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
Уз табелу се достављају докази наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова. 
По потреби образац се може копирати. 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  
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ЈН К  22/18 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 6  

 

 

 

 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

  
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да располажем следећом 

опремом: 
 
 

 

 

назив опреме 
Основ располагања 

(власник или закуп или лизинг) 

Ред. 
број 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

 

Напомена: прилаже се доказ сходно упутству из конкурсне документације  
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ЈН К  22/18 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 7  

 

 

 
ИЗЈАВА О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

 
 Понуђач изјављује да ће приликом закључења уговора или најкасније  року од 5 дана, 
од дана закључења уговора доставити бланко сопствену меницу за добро извршење посла. 
Меница треба да буде потписана од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу 
на последњој линији. 
  Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и потписано менично овлашћење – 
писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним номиналним износом од 
10% (десет посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да се може наплатити 
на први позив са клаузулом, «без протеста» «безусловна» и «платива на први позив». Уз 
меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, која је издата од стране 
пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити 
идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене 
лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потребно је уз 
меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који 
води НБС.  
 Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана 
дужи од дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза понуђача.  

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају 
ако Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења ће 
бити враћено. 
 Средство финансијског обезбеђења се не може вратити док се уговор не реализује у 
целости. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  
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ЈН K  22/18 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 8  

 

 
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА O РЕАЛИЗОВАНИМ УГОВОРИМА ЗА ПЕРИОД 

ОД 01.05.2015. ГОДИНЕ  ДО ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ 

ПОНУДЕ О ИСПОРУЦИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

 
 

Редни 

број 
Назив наручиоца  

Датум 

реализације/ 

извршења  

уговора 

Назив предмета набавке 
Вредност 

уговора  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

УКУПНО  

  
 
 
 
 
  
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  
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ЈН К  22/18 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 9  

 

На основу члана  77. став 2. тачка (2) ЗЈН наручилац/инвеститор 
___________________________________________ из __________________________ улица 
______________________________ број  ___ , ПИБ _________________________________  
издаје  

ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА 

Којом  потврђујемо да је понуђач _______________________________________ из 
________________________________________ улица _________________________________ 
број  ____, као  

А) самостални добављач или 

Б) учесник у заједничкој понуди са износом од ___________________ динара. /одговарајуће 
заокружити, у случају да је понуђач био учесник у заједничкој понуди обавезно уписати износ 
учешћа у заједничкој понуди/   

у периоду  од 01.05.2015, до дана објављивања позива за подношење понуде 
__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ на 
основу закљученог уговора број __________________________ од __________________ у 
вредности од ________________________  динара испоручио канцеларијски материјал 
квалитетно и у роковима у складу са уговором  извршио уговор.  
Датум закључења уговора: ___________________ 
Датум извршења уговора: ____________________ 
 

Потврда се издаје на захтев понуђача ____________________________ ради учешћа у 
отвореном поступку јавне набавке добра - канцеларијског материјала ЈН К 22/18. 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

наручиоца 

 М.П.  

Напомена: Образац “Потврда за референце” понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду 
за све уговоре посебно. 
У обзир ће се узети само оне референц листе које имају горе наведене доказе и то за сваку 
референцу посебно. 
Наручилац ће прихватити и друге обрасце потврде, уколико садржи све податке из ове потврде. 
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ЈН К 22/18 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  10 

 

 
ОБРАЗАЦ – ЕВИДЕНЦИЈА ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА  

Понуђач: ___________________________________________ из ____________________________ 

у поступку доделе уговора о јавној набавци добра – канцеларијског материјала, број ЈН К 22/18, 
доставља следеће доказе: 

Ред. 

Број 
Услов из члана 75. ЗЈН Докази из члана75. и 76. ЗЈН 

ПРИЛОЖЕН 

ДОКАЗ 

1. 
да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар 

Извод из Агенције за привредне регистре 
односно извода из регистра надлежног 
привредног суда 

ДА НЕ 

2. 

да понуђач и његов законски 
заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да 
није осууђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично 
дело примања и давања мита, 
кривично дело преваре 

1) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење основног суда, односно уверење 
надлежног суда и надлежне ПУ МУП 
2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег 
суда у Београду 
3) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, 

ДА 
 
 
 
ДА 

 
 
ДА 

НЕ 
 
 
 
НЕ 

 
 
НЕ 

3. 

да је измирио доспеле порезе и друге 
јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе 
када има седиште на њеној 
територији 

1) Уверење Министарства финансија – 
пореске управе о плаћеном порезу, 
доприносу и другим јавним дажбинама, и 
2) Уверење Службе за утврђивање и 
наплату локалних прихода градске, 
односно општинске управе   
 

ДА 
 
 
ДА 

 
 

НЕ 
 
 
НЕ 

 
 

4. 

понуђач се налази у регистру 
понуђача код АПР 

Извод из регистра понуђача АПР или 
изјава о навођењу интернет странице на 
којој се могу проверити подаци о 
регистрацији. 
 

ДА НЕ 

5. 

Понуђач располаже неопходним 
финансијским капацитетом у складу 
са условима из конкурсне 
документације 

- Извештај о бонитету за јавне набавке – 
образац БОН-ЈН који издаје Агенција за 
привредне регистре за претходне три (3) 
обрачунске године (2015, 2016 и 2017), а 
ако понуђач послује краће од три године, 
за тај период.  

ДА НЕ 

Понуђач располаже неопходним 
пословним капацитетом у складу са 
условима из конкурсне 
документације. 
6.1. Да није био неликвидан  у 
периоду од 01.052017 до у периоду 
до дана објављивања позива за 
подношење понуде на Порталу 
јавних набавки, ниједан дан. 
 

 
 
 
 
Потврда НБС 

ДА 
 
 
 

НЕ 
 
 
 

6. 

6.2. Да Понуђач располаже 
неопходним пословним 
капацитетом, и то: 
Да у периоду од 01.05.2015. до дана 
објављивања позива за подношење 
понуда  испоручио канцеларијски 
материјал, у свему према условима 
из конкурсне документације 

 
Фотокопије уговора о испоруци 
канцеларијског материјала 
 

 
ДА 

 
НЕ 
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1) Фотокопија очитане саобраћајне 
дозволе са копијом полисе осигурања и  

ДА 
НЕ 

7. 

Да Понуђач располаже неопходним 
техничким  капацитетом у складу са 
условима из конкурсен 
документације 

2)   фотокопија уговора о лизингу или 
закупу, ако понуђач користи возило по 
другом основу 

ДА 
 

НЕ 

 
Друга обавезна документа која понуђач мора да приложи: 

8 Образац  1 – Образац понуде ДА НЕ 

9. 
Образац 2 – Трошкови припреме понуде – (Достављање овог обрасца није 
обавезно) 

ДА  НЕ 

10. Образац  3  – Изјава о независној понуди Кадровски капацитет ДА НЕ 

11. Образац  4. – Изјава о поштовању прописа из члана 75. став 2. ЗЈН   ДА НЕ 

12. 
Образац 4.а. – Изјава о поштовању прописа из члана 75. став 2. ЗЈН  за 
пдоизвођача  

ДА НЕ 

13. Образац  5 – Кадровски капацитет  ДА НЕ 

14. Образац  6 – Техничка опремљеност ДА НЕ 

15. Образац  7 – Изјава о обезбеђивање финансијске гаранције ДА НЕ 

16.  Образац  8 – Референта листа ДА НЕ 

17. Образац 9 – Потврда о референцама  ДА НЕ 

18. Образац 10  – Евиденција приложених доказа (није обавезно) ДА НЕ 

19. Модел уговора ДА НЕ 

20. Образац 11  Техничка спецификација - структуре цена ДА НЕ 

21. 
Споразум за представника групе понуђача (у случају да понуду подноси група 
понуђача) 
 

ДА НЕ 

22. 
Бланцо соло меница за озбиљност понуде, менично овлашћење, фотопија 
картона депонованих потписа, захтев за регистрацију менице 

ДА НЕ 

 
 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  
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             МОДЕЛ УГОВОРА 

 
У Г О В О Р 

о јавној набавци добра – канцеларијског материјала 

 

Редни број ЈН К 22/18 
 
 
 закључен дана ____________. године  између: 
 

1. Градске управе Града Суботице, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ 100444843, 
матични број 08070695, рачун број 840-27640-46, НБС Управа за трезор, коју 
заступа Начелник Градске управе,  Марија Ушумовић Давчик, мастер правник (у 
даљем тексту: Наручилац), са једне стране, и 

 
2. _________________________________________________________________, са 

седиштем у _________________________, улица 
________________________________ број ___, ПИБ: ______________________, 
матични број: _______________________, рачун број: 
__________________________________ код_________________________ банке, 
које заступа директор _________________________(у даљем тексту: Добављач), са 
друге стране 

 
 
____________________________________ ___________________________________   

____________________________________ ___________________________________  

____________________________________                      ___________________________________ 

____________________________________                      ___________________________________    

         (остали понуђачи из групе понуђача)    (назив подизвођача) 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 -        да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/15) спровео отворени поступак јавне 
набавке број ЈН К 22/18, 

- да је Добављач доставио понуду број _________ од _____ 2018. године која 
је код Наручиоца заведена под бројем IV-404-174/2018-** дана **.**.2018. године и која се 
налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора, 

- да понуда Добављача у потпуности одговара техничким спецификацијама из 
конкурсне документације,  

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео 
одлуку о додели уговора за предметно добро.  

Понуда и техничка спецификација - структура цене се налазе у  прилогу овог Уговора и 
чине његов саставни део.  
  

Члан 2. 
 Предмет уговора је добро – канцеларијски материјал за потребе  Градске управе у свему 
према техничкој спецификацији добара Наручиоца и понуде Добављача дате у поступку јавне 
набавке спроведеним под бројем ЈН К 22/18, на основу Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке број: IV-404-174/2018 од 19.04.2018. године.  
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Члан 3. 
Укупна уговорена вредност канцеларијског материјала из члана 2. овога уговора  са 

свим трошковима транспорта, утовара, истовара, паковањима и помоћним заштитним 
средствима потребним да се спрече оштећења или губитак добара и другим зависним 
трошковима, утврђена је према понуди Добављача и износи: 

 
__________________________ динара   без ПДВ 

_________________________ динара    ПДВ 

       ========================================= 

  Укупно : __________________________ динара   са 

ПДВ 

(Словима: _________________________________________________________________________ 
___/100) а све према понуди бр.  __________ од  __________ године, која је саставни део овога 
уговора.  
 Реализација уговорене вредности ће се у 2018. години вршити до износа расположивих 
средстава у Финансијском плану и Плану набавки за 2018. годину. Обавезе које доспевају у 
2019. години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена 
у тој буџетској години. 

Добављач испоставља рачун са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ 
100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46, Народна банка, Управа за трезор. 
 Регистрација фактура мора да гласи на директног корисника јавних средстава, који  ће 
вршити плаћање, и то на број ЈБКЈС 09693, Градска управа Суботица. 
 Наручилац ће вршити плаћање са апропријацији у Буџету, односно у Финансијском 
плану за плаћање:     Раздео IV, глава 02, функција 130, позиција 69, економска класификација  
426111.  
 Наручилац задржава право да не реализује уговорену вредност из става 1. овог члана, у 
потпуности, уколико за то не буде постојала потреба код Наручиоца. 
 

Члан 4. 
  Уговорне стране сагласно изјављују да је јединична цена добара које су предмет овог 
Уговора по спецификацији фиксне и оне се не могу мењати до коначне реализације уговора.   

 
Члан 5. 

 Добављач се обавезује да приликом закључења уговора или најкасније  року од 5 дана, 
од дана закључења уговора достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла. 
Меница треба да буде потписана од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу 
на последњој линији. 
  Добављач мора уз меницу да достави уредно попуњено и потписано менично 
овлашћење – писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним номиналним 
износом од 10 % (десет посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да се може 
наплатити на први позив са клаузулом, «без протеста» «безусловна» и «платива на први позив». 
Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, која је издата од 
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити 
идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене 
лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потребно је уз 
меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који 
води НБС.  
 Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана 
дужи од дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза понуђача.  
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Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају 
ако Добављач не извршава своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења ће 
бити враћено. 
 Средство финансијског обезбеђења се не може вратити док се уговор не реализује у 
целости. 

Менично овлашћење треба да гласи на Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ 
100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46. 

 

Члан 6. 
Добављач се обавезује да добра из члана 3.овог Уговора испоручује по закључењу овог 

уговора, сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца, у погледу врсте, количине, динамике 
испоруке назначеним у сваком конкретном захтеву Наручиоца, у року од  ____________ дана, 
од дана пријема конкретног захтева Наручиоца, до коначне испоруке предмета уговора, а 
најдуже у трајању од 12 месеци од дана закључења уговора. 

У случају да се уговор не реализује у целости за 12 месеци од дана закључења уговора, 
трајање уговора ће се моћи продужити до реализације  уговора у целости, сагласношћу 
уговорних страна у складу са спецификацијом из члана 1. овог Уговора, закључењем анекса 
уговора.  

Наручилац задржава право да не реализује уговорену вредност из става 1. члана 3, овог 
Уговора, у потпуности, уколико за то не буде постојала потреба код Наручиоца. 
 

Члан 7.  
 Предметна добра  морају бити нова и упакована, у амбалажи и на начин који је 
прописан за ову врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног 
оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу. 
 Добављач се обавезује да Наручиоцу испоручи робу траженог квалитета из 
спецификације - понуде, а ако испоручено добро није тог квалитета, Наручилац задржава право 
да раскине уговор са Добављачем. 
 Ако Добављач не испоручи добра у количинама, траженог квалитета и у року 
предвиђеном у захтеву наручиоца, Наручилац ће зарачунати пенале у износу од 0,1 % цене дате 
за добра у техничкој спецификацији  са структуром цена чија испорука касни, за сваки дан 
закашњења, с тим што укупни износ пенала зарачунатих због кашњења може износити 
максимално 10 % од укупне уговорене цене. 
  

Члан 8. 
 Гарантни рок предметних добара наводи Добављач и он не може бити краћи од 
гарантног рока произвођача предметних добара. 
  

Члан 9. 
 Добављач гарантује да добра која су предмет овог уговора немају никакве недостатке 
односно да имају одређене карактеристике у складу са понудом Добављача. 
 Уколико роба нема одговарајуће техничке карактеристике или не одговара уговореном 
квалитету или има скривене мане или је оштећена у транспорту, Добављач је у обавези да 
замени исту у року од три дана од момента пријаве Наручиоца. 
 У случају поновљене рекламације наручилац задржава право раскида овог уговора и 
право на накнаду настале штете. 

 

Члан 10. 
Наручилац прихвата појединачне цене добара дате у понуди Добављача и обавезује се 

да исплату изврши, након  испорука и извршеног квалитативног-квантитативног пријема 
добара, у року не дужем од 45 дана од дана пријема фактура од стране Наручиоца, са тачном 
наведеним називима и количинама испоручених добара, уз који ће бити приложене оверене 
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отпремнице о количини и врсти испоручених добара,  на рачун Добављача број 
______________________________ код банке _________________________________.  

Члан 11. 
Добављач се обавезује да предмет Уговора  испоручи францо седиште Наручиоца, без 

посебних трошкова. 
 

Члан 12. 
За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и други позитивно правни прописи који регулишу ову област. 
 

Члан 13. 
Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности сагласношћу 

уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/15). 

Измена и допуна Уговора не односи се на јединичне цене, које морају бити фиксне 
током важења Уговора. 

Члан 14. 
 Наручилац може повећати обим предмета уговора о јавној набавци без спровођења 
поступка јавне набавке до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, у складу са 
чланом 115. ЗЈН. 

 

Члан 15. 
Добављач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка 

промене, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 
поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује 
на прописани начин. 

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама 
које могу утицати на реализацију овог уговора. 

 

Члан 16. 
Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог Уговора ће 

решавати мирним путем – споразумно. 
У случају немогућности споразумног решења спорних питања Уговара се надлежност 

Суда у Суботици. 
 

Члан 17. 
Уговор је сачињен у седам  истоветних примерака од којих Наручилац задржава  шест 

примерака, а Добављач један примерак. 
Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране уговарача. 
 
     

ДОБАВЉАЧ  ЗА НАРУЧИОЦА 
  Начелник Градске управе 

      

Директор,   
            
 Напомена: понуђач је дужан да попуни образац модела уговора и да овлашћено лице 
потпише и  овери, са којим потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 
 Понуђач попуњава податке за другог понуђача или подизвођача само у случају да 
понуду подноси група понуђача или понуду подноси понуђач са подизвођачем. 
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Сагласно члану 61. став 4. ЗЈН, понуђач треба да сачини понуду према упутству 
Наручиоца. 

  

1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви документи се подносе на српском 

језику. У случају да неки докуменат издат на неком другом језику, понуђач је дужан да 
приложи оверени превод на спрском језику, од стране судског тумача. 
 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

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 и контакт телефон.  
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: Град Суботица, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра –  КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ- ЈН К 

22/18 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се може и лично предати у Градској управи, Суботица, Трг 
слободе 1, у Градском услужном центру, пријемно место 16. или 17.  

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 сва документа дефинисана конкурсном документацијом. 

Сви документи у понуди треба да буду повезани јемствеником, тако да се не могу 
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, а да се видно не 
оштете листови. 

Понуду потписују особа или особе које су овлашћене да потпишу понуду у име 
подносиоца понуде.  

Понуђач доставља оригинал понуде, читко попуњен и без исправки. Уколико постоје 
исправке морају бити парафиране од лица које је потписало понуду.  

Заинтересовани понуђачи могу да изврше увид у конкурсну документацију и преузму 
са:  

- Портала јавних набавки www.ujn.gov.rs 

- Портала – интернет странице наручиоца: www.subotica.rs 
 

  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 
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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.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Суботица, Градска 
управа, Суботица, Трг слободе 1, са назнаком: ,,Измена понуде за јавну набавку, 
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈН К 22/18 - НЕ ОТВАРАТИ  или 

„ Допуна понуде за јавну набавку добра, КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈН К 

22/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
“Опозив понуде за јавну набавку добра, КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈН К 

22/18 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добра, КАНЦЕЛАРИЈСКИ 

МАТЕРИЈАЛ ЈН К 22/18 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
   

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 (Образац 1), 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 
(Образац 1) 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 у, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

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 
 

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 обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке 
о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у  извршењу уговора. 
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова 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. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је најдуже 45 дана од дана испоставе појединачних рачуна, (у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник 
РС” бр. 119/2012).  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева плаћање аванса. 
Добављач испоставља рачун са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ 

100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46,  Народна банка, Управа за 
трезор. 

Регистрација фактуре се врши на број ЈБКЈС Градска урпава Суботица. 
 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока  
 Гарантни рок предметних добара наводи понуђач и он не може бити краћи од гарантног 
рока произвођача предметних добара. 
 

9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара 
Испорука предмета уговора врши се сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца, у 

погледу врсте, количине и динамике испоруке, назначеним у сваком конкретном захтеву 
Наручиоца, до коначне испоруке предмета уговора, а најдуже у трајању од 12 месеци од дана 
закључења уговора. 

Место испоруке је францо Наручилац. 
Рок за појединачне испоруке предмета уговора не може бити краћи од истог дана од 

дана наруџбе од стране Наручиоца, ни дужи од 15 дана, од дана наруџбе од стране Наручиоца. 
Наручилац задржава право да не реализује уговорену вредност у потпуности, уколико 

за то не буде постојала потреба код Наручиоца. 
У случају да се уговор не реализује у целости за 12 месеци од дана закључења уговора, 

трајање уговора ће се моћи продужити до реализације  уговора у целости, сагласношћу 
уговорних страна у складу са спецификацијом, закључењем анекса уговора, сходно одредбама 
ЗЈН.  

 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 не може мењати 

понуду. 
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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 укупна цена без пореза на додату вредност. 

Цена по јединици мере је фиксна и не може се мењати, до коначне реализације 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. 
Понуда са варијантама није дозвољена.  

Попуст на понуђену цену није дозвољен. 
 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О 

ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити Министарство заштите животне 

средине.  
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за 

рад, запошљавање, борачка и и социјална питања. 
 
 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач је приликом подношења понуде, дужан да достави: 

 12.1. Бланцо соло меницу за озбиљност понуде - понуђач је у обавези да приликом 
подношења понуде достави бланко  меницу за обзиљност понуде. Меница треба да буде и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на последњој линији. 
  Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, на име гаранције за озбиљност понуде и са назначеним номиналним износом од 10% 
(десет посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да се може наплатити на 
први позив са клаузулом, «без протеста» «безусловна» и «платива на први позив»,. Уз меницу 
мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне 
банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити 
идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене 
лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потребно је уз 
меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који 
води НБС.  

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 60 (шесдесет) дана 
дужи од дана отварања понуда. Наручилац ће активирати средство обезбеђења за озбиљност 
понуде: 

- ако је понуђач изменио, или опозвао понуду за време трајања важности понуде без 
сагласности наручиоца, иако је понуђач био упознат са чињеницом да је његова понуда 
прихваћена од Наручиоца као најповољнија, 
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-  ако је понуђач коме је додељен уговор, одбио да потпише уговор сходно условима из 
понуде,  

- ако  понуђач коме је додељен уговор у року од 5 дана, од дана закључења уговора, не 
достави тражено средство обзебеђења добро извршење посла.  

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
 По потписивњу уговора са изабраним понуђчем средство финансијског обезбеђења ће 
бити враћено. 

12.2. Понуђач је дужан приликом подношења понуде достави Изјаву о достављању 
бланцо соло менице за добро извршење посла, у којој Понуђач изјављује да ће уколико њему 
бити додељен уговор, приликом закључења уговора о јавној набавци, или најкасније у року од 
5 дана, од дана закључења уговора доставити бланцо соло меницу као средство финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ, 
са клаузулом «без протеста» «безусловна» и «платива на први позив», са роком важности који 
је најмање 30 дана дужи од истека рока за коначну реализацију уговора. Ако се за време 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице  за добро 
извршење посла мора да се продужи. 

  12.3. Бланцо соло меницу за добро извршење посла – Изабрани понуђач је у обавези 
да приликом закључења уговора или најкасније  року од 5 дана, од дана закључења уговора 
достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла. Меница треба да буде потписана 
од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на последњој линији. 
  Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним номиналним износом од 
10% (десет посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да се може наплатити 
на први позив са клаузулом, «без протеста» «безусловна» и «платива на први позив». Уз 
меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, која је издата од стране 
пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити 
идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене 
лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потребно је уз 
меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који 
води НБС.  
 Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана 
дужи од дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза понуђача.  

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Наручилац може реализвоати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају 
ако Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења ће 
бити враћено. 

 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
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Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока 
за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 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 -  КАНЦЕЛАРИЈСКИ 
МАТЕРИЈАЛ ЈН К 22/18”. 

Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације радним данима е-маилом на адресу 
javnenabavke@subotica.rs у току трајања радног времена наручиоца од 07,00 до 15,00 часова, 
примљени захтев ће се евидентирати са датумом када је примљен. 
 Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације е-маилом на адресу javnenabavke@subotica.rs радним 
данима након истека радног времена наручиоца, тј. након 15,00 часова, примљени захтев ће се 
евидентирати код наручиоца следећег радног дана. 
 Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације е-маилом на адресу javnenabavke@subotica.rs данима 
када наручилац не ради (викендом или у данима државног празника) примљени зхатев ће се  
евидентирати првог следећег радног дана. 

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. ЗЈН.  
 

15. 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 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.  

 

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе 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   (Образац изјаве). 
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17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА 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. 
 

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 

односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума 
у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 
         Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији.  

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на е-
маил: javnenabavke@subotica.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 
наручиоца. 

Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске поште на 
емаил: javnenabavke@subotica.rs радним даном у току трајања радног времена наручиоца од 
07,00 часова до 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати са датумом када је и 
примљен. 

Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске поште 
на емаил: javnenabavke@subotica.rs  радним даном након истека радног времена наручиоца то 
јест након 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати код наручиоца следећег радног 
дана. 

Уколико заинтересовано лице упути захтев за заштиту права е-маилом на адресу 
javnenabavke@subotica.rs данима када наручилац не ради (викендом или у данима државног 
празника) примљени захтев ће се  евидентирати првог следећег радног дана. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматрће се благовременим ако је примљен од 
стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку 
јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране 
наручиоца 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. овог закона 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 члана 63. става 3. ЗЈН, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.                  

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, 
одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева 
за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет 
дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу 
оквирног споразума у складу са чланом 40а ЗЈН.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149. ЗЈН, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  

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.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
износу од 120.000,00 динара, уколико захтев подноси пре отварања понуда.  
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Подносилац захтева је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у износу од 120.000,00 динара, ако се захтев подноси након отварања понуда.  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН. 
  

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:  
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН 

која мора да 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; 
     (3)  износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
     (4)  број рачуна буџета: 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: такса за ЗЗП;  назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
     (8)  корисник: буџет Републике Србије; 
     (9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе; 
     (10)  потпис овлашћеног лица банке; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и  све друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати 
таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке 
административне таксе;  

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор; 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте 
елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен 
рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

Упутство се налази и на сајту Комисије за заштиту права, www.кјн.гов.рс.  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 159. Закона 

 

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ДОСТАВЉЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 

8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
 

20. ПРАВО УЧЕШЋА 

 
Право учешћа у поступку има понуђач који испуњава услове из члана 75. и 76. Закона о 

јавним набавкама и услове из конкурсне документације, а испуњеност услова доказује 
достављањем доказа према члану 77. Закона о јавним набавкама, а у складу са конкурсном 
документацијом где су услови ближе дефинисани. 

 
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 на основу 
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 
или оверену копију свих или појединих доказа. 
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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, у складу са чланом 79. став 7. ЗЈН 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач 

може уместо доказа, приложити своју писмену изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 

Наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за примену из претходног 
става. 

 

21. УСЛОВИ И НАЧИН  ПЛАЋАЊА 

 
 Плаћање ће се вршити након сваке конкретне испоруке добара, сва плаћања вршиће се 
према испостављеним исправним рачунима са отпремницама. Максимална дужина рока за 
плаћање износи 45 дана.  

 

22. ПОВЕРЉИВОСТ 

 
 Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у 
горњем десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“. 

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из 
понуде у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама. 

Не сматрају се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
  

23. РАЗЈАШЊЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
У циљу идентичног и потпуног разумевања свих елемената понуде Наручилац може 

тражити од понуђача додатно објашњење одређених одредби понуде. Захтеви за појашњење 
биће прослеђени у писменој форми. Понуђач је обавезан да у року од 3 (три) дана од дана 
пријема захтева за појашњење понуде, достави Комисији свој одговор у писаној форми. 
 

24. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 
може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.  
 

25. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Наручилац може да изврши измену Конкурсне документације сагласно члану 63. Закона 

о јавним набавкама. 
 

26. ПРИМЕНА ЗАКОНА 

 
Од понуђача се очекује да је упознат са свим релевантним законима, прописима, 

стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији, нарочито Закона о јавним 
набавкама и подзаконских аката за ову област. 
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27. ТУМАЧЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
У циљу идентичног и потпуног разумевања Конкурсне документације, понуђач може 

тражити од Наручиоца појашњење одређених одредби Конкурсне документације. Захтеве за 
појашњење и одговори биће објављени у складу са чланом 63. ЗЈН. 
  

 28. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

Рок за подношење понуде је 21.05.2018. године до 11,00 часова. 

 
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније 

до рока из става 1. ове тачке без обзира на начин достављања. 
 

 

29. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 
Јавно отварање понуда почеће 21.05.2018. године у просторијама Наручиоца, у 

Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 13,00 часова, у Старој Градској кући, у канцеларији 
211-2. 

Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. 
Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који присуствују отварању 

понуда дужна су да предају Комисији за јавне набавке овлашћење за заступање понуђача. 
Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и овлашћени 

представници понуђача. 
 

30. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Наручилац ће одбити понуду ако: 
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама наручилац доноси одлуку о обустави 

поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда или уколико нису 
испуњени услови за доделу уговора. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 
започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест 
месеци. 
 

Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложити, 
посебно наводећи разлоге обуставе поступка и доставити понуђачима у року од три дана од 
дана доношења одлуке. 
 

Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима 
припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама. 

 

31. САДРЖАЈ ПОНУДЕ 

 
Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава све захтеве и услове из позива и 

конкурсне документације и ако уз тражене доказе из поглавља Упутство како се доказује 
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испуњеност услова поднесе и следеће обрасце, попуњене, оверене и од стране овлашћеног лица 
потписане и друге документе: 

 
− Образац 1 – Понуда  
− Образац 2 – Трошкови припреме понуде (није обавезно) 
− Образац 3 – Изјава о независној понуди  Кадровски капацитет 
− Образац 4 – Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН  
− Образац 4 а – Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН за пдоизвођача 
− Образац 5 - Кадровски капацитет 
− Образац 6 -  Техничка капацитет 
− Образац 7 -  Изјава о обезбеђивању финансијске гаранције 
− Образац 8 –  Референтна листа 
− Образац 9 –  Потврда о референцама 
− Образац 10 - Евиденција  приложених доказа (није обавезно) 
− Образац 11 – Техничке спецификација -  Структура цене 
− Модел уговора  

   –   споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, ако је подносилац понуде група понуђача  
    –   бланцо соло меницу регистровану код НБС, као  средство финансијског обезбеђења 
за озбиљност понуде, са меничним овлашћењем и фококопијом картона депонованих потписа.  
          
   Понуда мора бити сачињена у складу са конкурсном документацијом. 

Обрасци који су саставни део Конкурсне документације морају бити попуњени, 
потписани и оверени печатом понуђача, за лакше попуњавање образаца, дозвољено је копирање 
истих, са истим садржајем. 

Ако понуду подноси група понуђача овлашћени представник групе понуђача потписује 
и оверава печатом обрасце, осим за које је у конкурсној одкументацији одређено да мора сваки 
члан групе понуђача да попуњава, потпише и овери. (у ком случају се обрасци фотокопирају у 
потребном броју). 
 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 на основу 
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа.  
 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа с тим да је дужан да наведе који су то докази као и навести у понуди 
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.  
 Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), Додатне услове 
група понуђача испуњава заједно (без подизвођача). 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, сам мора испуњавати све услове. 
 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
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 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. 
 Сходно члану 78. ЗЈН, понуђач, који је регистрован у Регистру понуђача, доказе из 
члана 75. став 1. тачке 1)до 4) доказује достављањем Извода о регистрованим подацима из 
Регистра понуђача или навођењем интернет странице на којој се могу проверити подаци о 
регистрацији. 
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ЈН К  22/18 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 11  

 

 
 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA  - STRUKTURA CENE 

KANCELARIJSKOG MATERIJALA 
POPUNJAVA PONUĐAČ 

re
dn

ib
ro

j   

 

NAZIV TEHNIČKA 

SPECIFIKACIJA 

 
JEDINICA 

MERE 

 
KOLIČI

-NA Proizvođač 
marka, tip 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Jedinična 
cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna 
cena sa 

PDV-om 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Fotokopir papir A4 u boji 
80 gr. 
 

gramatura:  min.78 max.82,  
boja: plavi, žuti, zeleni i crveni 

Pak 
1/500 

600      

2.  Fotokopir papir A3 u boji 
80 gr. 

gramatura:  min.78 max.82,  
boja: plavi, žuti, zeleni i crveni 

Pak 
1/500 

300      

3.  Fotokopir papir A4 
l60 gr  

gramatura:  min.155 max.165,  
belina:  min.161 max.165 
pakovanje 1/250 

Pak 
1/250 

500      

4.  Fotokopir papir A3  
l60 gr  

gramatura:  min.155 max 165,  
belina:  min.161 max.165 
pakovanje 1/250 

Pak 
1/250 

300      

5.  Fotokopir papir A4  
200 gr  

gramatura:  min.195 max.205,  
belina:  min.161 max.165 
pakovanje 1/250 

Pak 
1/250 

300      

6.  Fotokopir papir A3 
200 gr  

gramatura:  min.195 max.205,  
belina:  min.161 max.165 
pakovanje 1/250 

Pak 
1/250 

150      

7.  Fotokopir papir A4  
250 gr  

gramatura:  min.245 max.255,  
belina:  min.161 max.165 
pakovanje 1/125 

Pak 
1/125 

250      

8.  Fotokopir papir A3   
250 gr  

gramatura:  min.245 max.255,  
belina:  min.161 max.165 
pakovanje 1/125 

Pak 
1/125 

150      
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POPUNJAVA PONUĐAČ 
re

dn
ib

ro
j   

 

NAZIV TEHNIČKA 

SPECIFIKACIJA 

 
JEDINICA 

MERE 

 
KOLIČI

-NA Proizvođač 
marka, tip 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Jedinična 
cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna 
cena sa 

PDV-om 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9.  Fotokopir papir A4  
300 gr 

gramatura:  min. 295 max.305,  
belina:  min. 161 max.165 
pakovanje 1/125 

Pak 1/125 150      

10.  Fotokopir papir A3   
300 gr  

gramatura:  min. 295 max. 305,  
belina:  min.161 max.165 
pakovanje 1/125 

Pak 1/125 150      

11.  Fotokopir papir A4  
(A klasa) 80 gr. 
 

gramatura:  min.78 max.82,  
debljina:  min. 98 max.108,  
svetlost:   min. 108 max.111,  
belina:  min. 161 max.165,  
providnost 90%, 100% celuloza 

Pak 1/500 12500      

12.  Fotokopir papir A3 
(A klasa) 80 gr. 
 

gramatura: min. 78 max.82,  
debljina:  min. 98 max.108,  
svetlost : min. 108 max.111,  
belina:  min. 161 max.165,  
providnost 90%, 100% celuloza 

Pak 1/500 3250      

13.  Koverta 1000AD,  kvalitetnija 80 gr. 23x36cm Komada 12000      

14.  Koverte B65  Plave Komada 20000      

15.  Koverta B5CL (roza) kvalitetnija 80 gr. Komada 30000      

16.  Koverta B5CL 
samolepljiva (roza) 

Roza samolepljive 25x17,5 cm 
(silikonska traka) Komada 

5000      

17.  Samolepljive koverte 
50bb sa prozorom 

bele (silikonska traka) 
kvalitetnije 23x11cm sa levim 
ili desnim prozorom 

Komada 
60000      

18.  Samolepljive koverte 
50bb 

bele (silikonska traka) 
kvalitetnije 23x11cm bez 
prozora 

Komada 
60000      
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POPUNJAVA PONUĐAČ 
re

dn
ib

ro
j   

 

NAZIV TEHNIČKA 

SPECIFIKACIJA 

 
JEDINICA 

MERE 

 
KOLIČI

-NA Proizvođač 
marka, tip 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Jedinična 
cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna 
cena sa 

PDV-om 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19.  Koverte B5  bele samolepljive 25x17,5 cm 
(silikonska traka) 

Komada 15000      

20.  
Koverte B5 (rukavac) 

bele samolepljive 25x17,5 cm 
(silikonska traka), otvaranje 
koverte sa kraće strane 

Komada 
6000      

21.  Koverte B4 bele samolepljive 25x35cm 
(silikonska traka) 

Komada 12000      

22.  Koverte A4 bele samolepljive 23x32cm 
(silikonska traka) 

Komada 12000      

23.  Koverte B6 bele samolepljive 17,5x12,5cm 
(silikonska traka) 

Komada 60000      

24.  Koverte 30x40  bele samolepljive  (silikonska 
traka) kvalitetnije 

Komada 5000      

25.  Koverte sa povratnicom 
(GRADSKA UPRAVA)  

– Dim 11.5x17,5 cm, ručno 
lepljene - po uzorku 

Komada 40000      

26.  Koverte vazdušaste Koverte sa vazdušastim slojem 
Dimenzije 320x500mm 

Komada 2000      

27.  Papir na francuske kocke  Pakovanje 1/250 Paketa 200      

28.  TIX blok samolepljivi 
notes  

75x75mm 1/100 
Komada 

3500      

29.  TIX blok samolepljivi 
notes duguljasti 

13x75mm 1/100 
Komada 

1500      

30.  TIX blok samolepljivi 
fluroscentni  

20x50mm 4/1 40 lista (page 
marker) Komada 

1500      

31.  Blok kocka  450 Lista 90x90 Komada 800      

32.  Fax Rolna  210x30 metar Komada 340      
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POPUNJAVA PONUĐAČ 
re

dn
ib

ro
j   

 

NAZIV TEHNIČKA 

SPECIFIKACIJA 

 
JEDINICA 

MERE 

 
KOLIČI

-NA Proizvođač 
marka, tip 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Jedinična 
cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna 
cena sa 

PDV-om 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33.  Registrator A4 Široki kvalitetniji, lepenka 30 mm, 
kvalitetan mehanizam 

Komada 2000      

34.  Registrator A4 Uski kvalitetniji, lepenka 30 mm, 
kvalitetan mehanizam 

Komada 800      

35.  

Registrator B5 
kvalitetniji, lepenka 30 mm, 
kvalitetan mehanizam Komada 

300      

36.  Plasticne fascikle sa 11 
rupa 

100mic, kristalno providne, 
pakovanje 1/100 

Paketa 
1/100 

300      

37.  Fascikle sa mehanizmom deblje, šetajuća mehanika,  Komada 800      

38.  
Plastične fascikle “L” 100 mic, kristalno providne, 

pakovanje 1/100 
Paketa 
1/100 

200      

39.  
Plastične fascikle “U”  100 mic, kristalno providne, 

pakovanje 1/100 
Paketa 
1/100 

100      

40.  Plastične fascikle u boji 
sa gumom 

PVC fascikle, dim 24,5x34 Komada 600      

41.  
Kartonski dosije sa 
gumom  

Plastificirani hromokarton, dim 
24,5x34 
Debljina kartona 600 gr. 

Komada 
800      

42.  
Kartonski dosije sa 
gumom deblji 

Plastificirana lepenka, dim 
24,5x34, visina 3cm 
Deblja lepenka 

Komada 
200      

43.  
Bela fascikla sa klapnom  

Proširena hromokarton fascikla 
25x32cm 

Komada 1000      

44.  Fascikla u boji sa 
klapnom 

Proširena hromokarton fascikla 
25x32cm 

Kmada 1100      
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POPUNJAVA PONUĐAČ 
re

dn
ib

ro
j   

 

NAZIV TEHNIČKA 

SPECIFIKACIJA 

 
JEDINICA 

MERE 

 
KOLIČI

-NA Proizvođač 
marka, tip 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Jedinična 
cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna 
cena sa 

PDV-om 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

45.  
Pvc kofer sa kopčom 

Pvc fascikla, deblja sa drškom 
za nošenje i mehanizmom za 
kopčanje 

Komada 
220      

46.  Pvc fascikla sa 13 
pregrada  

Pvc fascikla (lepeza) sa min 13 
pregrada i gumom za kopčanje Komada 

50      

47.  Fascikla sa keperom Debljina lepenke 3mm, širina 
keper trake 8mm 

Komada 730      

48.  Ataše mapa A4 sa 
klipsom 

Od tvrde plastike sa metalnim 
mehanizmom na vrhu Komada 

20      

49.  Ataše mapa A5 sa 
klipsom 

Od tvrde plastike sa metalnim 
mehanizmom na vrhu Komada 

20      

50.  Arhiska kutija   36x26x12,debljina lepenke 
4mm 

Komada 350      

51.  Arhivski omot  – po uzorku! Komada 750      

52.  Arhivska gurtna  – po uzorku! Komada 750      

53.  Kutija za kartoteku – po uzorku! Komada 100      

54.  Pismo fascikla  A4 sa kopčom (pvc) Komada 260      

55.  Data mapa A4  Komada 20      

56.  CD-r bez kutije  740 MB, brzina 52x Komada 2000      

57.  DVD-r bez kutije  4.7 GB, brzina 16x Komada 2000      

58.  CD-r sa kutijom  740 MB, brzina 52x, PVC slim 
kutija 

Komada 200      
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POPUNJAVA PONUĐAČ 
re

dn
ib

ro
j   

 

NAZIV TEHNIČKA 

SPECIFIKACIJA 

 
JEDINICA 

MERE 

 
KOLIČI

-NA Proizvođač 
marka, tip 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Jedinična 
cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna 
cena sa 

PDV-om 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

59.  Dvd-r sa kutijom  4.7 GB, brzina 16x, PVC slim 
kutija 

Komada 160      

60.  Papirne koverte za CD Koverte sa prozorom za CD Komada 4000      

61.  Futrola za cd  PVC zaštitna futrola za min. 48 
kom cd/dvd 

Komada 35      

62.  PVC koverta za CD PVC koverta za CD, prozirna 
plastična u više boja. 

Komada 1000      

63.  
Vlažne maramice za PC  Maramice za brisanje računara, 

antistatic, 1/100 paket 
Paket 
1/100 

40      

64.  Kompresovani vazduh  za čišćenje tastature 400 ml Komada 50      

65.  USB flash memorija 4GB  USB 2,0 sa mehanizmom za 
uvlačenje 

Komada 25      

66.  USB flash memorija 8GB  USB 2,0 sa mehanizmom za 
uvlačenje 

Komada 25      

67.  USB flash memorija 
16GB  

USB 3.0 sa mehanizmom za 
uvlačenje 

Komada 30      

68.  USB flash memorija 
32GB  

USB 3.0 sa mehanizmom za 
uvlačenje 

Komada 20      

69.  Selotejp 15x33 Transparent  Komada 1200      

70.  Selotejp 15x66 Transparent Komada 300      

71.  Selotejp 25x66 Transparent Komada 300      

72.  Selotejp 50x66 Braon Komada 1000      

73.  Kanap deblji 500gr Kudeljni 0,4/2 500 gr Komada 40      

74.  Kanap tanji 500gr Kudeljni 2,5/2 500 gr Komada 45      
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POPUNJAVA PONUĐAČ 
re

dn
ib

ro
j   

 

NAZIV TEHNIČKA 

SPECIFIKACIJA 

 
JEDINICA 

MERE 

 
KOLIČI

-NA Proizvođač 
marka, tip 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Jedinična 
cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna 
cena sa 

PDV-om 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

75.  Hem. Olovke jednokratne Crvene, plave i crne Komada 2500      

76.  
Hem. Olovke kvalitetnije  

gumirana površina za držanje, 
debljina FINE, sa metalnom 
klipsom 

Komada 
2600      

77.  Hem. Olovke sa 
postoljem 

Olovke povezane sa postoljem 
sa gumom (za šalter) 

Komada 120      

78.  Grafitna olovka HB olovka sa gumicom Komada 360      

79.  Patent olovka 0,5 mm  Metalno kućište, Rotring ili 
odgovorajuće 

Komada 200      

80.  Patent olovka 0,7 mm  Metalno kućište, Rotring ili 
odgovorajuće 

Komada 120      

81.  Vrhovi za patent olovku 
0,5 mm 

Rotring ili odgovorajuće Fiola 320      

82.  Vrhovi za patent olovku 
0,7 mm 

Rotring ili odgovorajuće Fiola 300      

83.  Marker permanent kosi 
vrh 5mm  

Vodootporni na alkoholnoj 
bazi, Edding ili odgovorajuće 

Komada 360      

84.  Text marker kosi vrh 
5mm  

U raznim bojama, edding ili 
odgovorajuće 

Komada 680      

85.  CD marker tanki vrh  Na alkoholnoj bazi, Edding ili 
odgovorajuće 

Komada 450      

86.  
Flomaster 

Običan flomaster (crveni,crni i 
plavi) 

Komada 150      

87.  Pilot G-TEC-C4 0,4 ili 
odgovorajuće 

Vodootporni, 0,4 mm debljine, 
kvalitetnije 

Komada 200      

88.  

Pilot roler G2 0,5 ili 
odgovorajuće 

Roler gel olovka 0,5 mm, 
plastično telo sa gumenim 
delom za držanje i klipsom, 
kvalitetnije 

Komada 

270      
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89.  Uložak Pilot BLS-GS2-5 
ili odgovorajuće 

Odgovarajući uložak za roler 
gel olovku 0,5 mm, kvalitetnije 

Komada 440      

90.  Gumica za brisanje  60mmx20mm, maped ili 
odgovorajuće 

Komada 380      

91.  Zarezač Metalni, Maped ili 
odgovorajuće 

Komada 120      

92.  Korektor 20ml Korektor sa četkicom na 
vodenoj bazi 20ml 

Komada 600      

93.  Korektor u traci  Miš korektor, 5mmx8metara Komada 560      

94.  Lepak za papir 40 gr  OHO ili odgovorajuće Komada 260      

95.  Lepak u stiku 20 gr   Pelikan ili odgovorajuće Komada 180      

96.  Lepak u stiku 10gr   Pelikan ili odgovorajuće Komada 310      

97.  Spajalice  UNI 1/100 28mm ili 
odgovorajuće 

Komada 1600      

98.  Klamarice  UNIHEFT 24/6 1/1000 ili 
odgovorajuće 

Komada 1200      

99.  Spajalice 58 mm Metalne spajalica 58 mm Komada 100      

100.  Spajalice 78 mm  Metalne spajalica 78 mm Komada 120      

101.  Sveska A4  meke korice 60 lista Komada 250      

102.  Sveska A5  meke korice 60 lista Komada 400      

103.  Sveska A4 TP tvrde korice 80 lista Komada 200      

104.  Sveska A5 TP tvrde korice 80 lista Komada 320      
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105.  Index sveska A4  Abecedna sveska tvrdi povez 
100 lista 

Komada 90      

106.  Index sveska A5 Abecedna sveska tvrdi povez 
100 lista 

Komada 95      

107.  Telefonski adresar  Latinično pismo 16x16 Komada 35      

108.  Album za vizit karte  Kožni povez, za 200 kartica Komada 30      

109.  Heftalica velika  Velika metalna, klješta, min 40 
lista, Delta ili odgovorajuće 

Komada 200      

110.  Heftalica manja  Manja metalna, min 20 lista Komada 200      

111.  Busač veći Metalni, min 60 lista, Sax ili 
odgovorajuće 

Komada 150      

112.  Busač manji Metalni, min 20 lista, Sax ili 
odgovorajuće 

Komada 250      

113.  Kutija za spajalice  PVC prozirna sa magnetom Komada 125      

114.  Stalak za seloteJp Stalak sa tegom za selotejp 
15x33 

Komada 100      

115.  Jastuk za pečat manji 30mmx50mm, Horse ili 
odgovorajuće 

Komada 110      

116.  Jastuk za pečat veći  50mmx150mm, Horse ili 
odgovorajuće 

Komada 100      

117.  Mastilo za pečate  30ml, Horse ili odgovorajuće Komada 360      

118.  Datumar  Veći metalni Komada 85      

119.  
Datumar automatski 

Automatski datumar, veličina 
slova 3,8mm Trodat ili 
odgovorajuće 

Komada 
30      
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120.  Časa za olovke  mrežasta metalna, crna Komada 125      

121.  Držač za blok kocku  mrežasta metalna, crna Komada 65      

122.  Kanta za smeće  mrežasta metalna, crna, veća 
r295x360 

Komada 72      

123.  Rasheftivač Metalni, sa kočnicom Komada 144      

124.  Makaze za papir veće Metalne 21cm Komada 216      

125.  Podloga za miša Okrugla, za optičke miševe Komada 36      

126.  Uložak za hemijsku  PVC, deblji vrh Komada 800      

127.  Uložak za hemijsku 
Parker ili odgovorajuće 

PVC, deblji vrh Komada 240      

128.  Patrone za naliv pero Pelikan ili odgovorajuće Komada 150      

129.  Patrone za Parker naliv 
pero  

Parker ili odgovorajuće Komada 120      

130.  Dokument mastilo Dokument trajno mastilo, 50ml, 
Pelikan ili odgovorajuće 

Komada 5      

131.  
Naliv pero 

Metalno naliv pero sa 
pumpicom umesto patrona 
Pelikan ili odgovorajuće 

Komada 
85      

132.  Lenjir pvc 30 cm Providni, 30cm Komada 120      

133.  Lenjir pvc 50 cm Providni, 50cm Komada 50      

134.  Indigo  1/100 lista plastificiran 
mašinski 

Kutija 20      

135.  Ading rolna 57 mm R50 mm Komada 800      
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136.  Termo rolna 80 mm hilzna 3cm Komada 1000      

137.  Rotacioni vizitar  Komada 15      

138.  Nož za otvaranje pošte Metalni Komada 30      

139.  Kalkulator Citizen SDC-
812 ili odgovorajuće. 

Srednji stolni kalkulator sa min. 
12 cifara Komada 

42      

140.  Jemstvenik deblji Namotaj min. 200 metara Komada 45      

141.  Samolepljive etikete 62x48mm na A4 formatu, 
pakovanje 1/100 lista u paketu 

Pakovanje 120      

142.  
Samolepljive etikete B6 

87x41mm i 62x43mm na B6 
formatu, pakovanje 1/5 lista u 
paketu 

Pakovanje 
300      

143.  Tabla magnetna bela 
srednja 

aluminijumski profil 120x90 
Franken ili odgovorajuće Komada 

 
20 

     

144.  Tabla magnetna bela veća aluminijumski profil 150x100 
Franken ili odgovorajuće 

Komada 15      

145.  Flip chart tabla 

 

Na metalnom postolju sa 
točkićima 70x100 Komada 

 
20 

     

146.  Flip chart papir  56x86 1/50 listova Komada 45      

147.  Plutana tabla aluminijumski okvir 120x90 Komada 15      

148.  Marker za flip chart papir 5mm, obli vrh, Edding ili 
odgovorajuće 

Komada 86      
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149.  Marker za belu tablu 5mm, obli vrh, Edding ili 
odgovorajuće 

Komada 100      

150.  Sundjer za belu tablu Magnetni sunđer  Komada 100      

151.  Sredstvo za čišćenje bele 
table 

U spreju 300ml Komada 55      

152.  Rokovnik B5  Kožni, datumiran Komada 35      

153.  Stoni planer  Samo stojeći, sa spiralom, 7 
dana na jednom listu 

Komada 50      

154.  Uložak za stoni kalendar 1/1 dan Komada 120      

155.  Baterije 1,5v AAA  LR3,  alkalne Komada 125      

156.  Baterije 1,5v AA LR6, alkalne Komada 200      

157.  Lupa veća Metalni okvir 65mm prečnik, 
5x uvećanje 

Komada 15      

158.  Štipaljke za papir manje Metalne privremene štipaljke za 
papir 32mm 1/12  

Kutija 100      

159.  Štipaljke za papir srednje Metalne privremene štipaljke za 
papir 41mm 1/12  

Kutija 100      

160.  Štipaljke za papir velike Metalne privremene štipaljke za 
papir 51mm 1/12  

Kutija 100      

161.  Polica PVC za odlaganje 
dokumenata 

Puna PVC plastika, prozirne komada 150      

162.  Police metalne za 
odlaganje dokumenata 
1/3 

Metalne police za odlaganje 
dokumenata, mrežaste crne, 3 
kom na stalku 

Komada 
 

25 
     

163.  
Silikonske gumice 

Gumica za vezivanje 
dokumenata fi 80, silikonske, 
pakovanje od 1kg 

KG 
25      
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164.  Kese tregerice velike Kese tregerice PE polietilen, 80 
microna, dimenzije 35cmx70cm 

Komada 3000      

165.  Kese tregerice srednja Kese tregerice PE polietilen, 80 
microna, dimenzije 30cmx55cm 

Komada 1000      

166.  Kese tregerice male Kese tregerice PE polietilen, 80 
microna, dimenzije 24cmx45cm 

Komada 600      

167.  
Kese za zamrzivač 

Kese za zamrzivač PE 
polietilen, 30 microna 18,5x27 
cm 1/40 u paketu 

Paketa 
 

500 
     

168.  Traka za pisaću mašinu Traka za pisaću mašinu, crveno 
crna, 13mm 

Komada 20      

169.  
Ovlaživač prstiju 

PVC ovlaživač prstiju, sa 
sunđerastim umetkom, prečnik 
8cm 

Komada 
40      

170.  Folija za plastificiranje  
A-4 

80 mic pak 1/100 Kutija 25      

171.  Folija za plastificiranje  
A-4 

125 mic pak 1/100 Kutija 25      

172.  Folija za plastificiranje  
A-3 

80 mic pak 1/100 Kutija 25      

173.  Folija za plastificiranje  
A-4 

125 mic pak 1/100 Kutija 25      

174.  Plastične čaše 2dcl  Komada 1800      

175.  
Kartonski tanjiri r21cm Paket 1/15 Paketa 

1/15 
120      

176.  
Pvc viljuške  Paket 1/20 Paketa 

1/20 
20      
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177.  
Pvc kašika  Paket 1/20 Paketa 

1/20 
20      

178.  
Pvc nož Paket 1/20 Paketa 

1/20 
20      

179.  Salvete Bele, dvoslojne, pakovanje 
1/100 

Paketa  35      

180.  Vlažne maramice male  Antibakterijske, pak 1/50 Paketa  125      

181.  Spirale za spiralno 
koričenje vel.10 mm 

PVC bele 
Komada 

1000      

182.  Spirale za spiralno 
koričenje vel.16 mm 

PVC bele 
Komada 

800      

183.  Folije za spiralno 
koričenje  

200mic, prozirne, pakovanje 
1/100 

Pakovanje 
1/100 

20      

184.  Karton za spiralno 
koričenje  

220gr reljefni karton, pakovanje 
1/100 

Pakovanje 
1/100 

20      

185.  Skraćeni delovodnik A4 Tvrdi povez, 100 lista Komada 45      

186.  Knjiga primljene pošte na 
ličnost 

A4 Tvrdi povez, 100 lista 
Komada 

25      

187.  Interna dostavna knjiga A4 Tvrdi povez, 100 lista Komada 25      

188.  Upisnik overe potpisa A4 Tvrdi povez, 100 lista Komada 80      

189.  Dostavna knjiga za mesto A4 Tvrdi povez, 100 lista Komada 25      
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190.  Referentska sveska A4, 100lista Komada 190      

191.  Dostavna knjiga za poštu A4 Tvrdi povez, 100 lista Komada 15      

192.  Knjiga evidencije o 
izdatim uverenjima i 
izvodima 

100 lista,tvrdi povez, izdanje 
Službenog glasnika Komada 

70      

193.  Matična knjiga rođenih  200 lista, tvrdi povez, izdanje 
Službenog glasnika 

Komada 6      

194.  Matična knjiga venčanih  200 lista, tvrdi povez, izdanje 
Službenog glasnika 

Komada 6      

195.  Matična knjiga umrlih 200 lista, tvrdi povez, izdanje 
Službenog glasnika 

Komada 10      

196.  Uverenje o državljanstvu 80gr papir, ofsetna štampa Komada 15000      

197.  Smrtovnice 80gr papir, ofsetna štampa Komada 10000      

198.  Zapisnik prijave smrti 80gr papir, ofsetna štampa Komada 6000      

199.  Zapisnik za zaključenje 
braka 

80gr papir, ofsetna štampa 
Komada 

5000      

200.  Zapisnik prijave rođenja 80gr papir, ofsetna štampa Komada 5000      

201.  Omot spisa beli  Komada 10000      

202.  Omot spisa žuti  Komada 10000      

203.  Omot spisa crveni  Komada 10000      

204.  Popis akata  Komada 6000      
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205.  Kartice bele 10,5x7,5cm, 250gr karton Komada 10000      

206.  Kartice žute 10,5x7,5cm, 250gr karton, žuti 
rub 

Komada 10000      

207.  Kartice crvene 10,5x7,5cm, 250gr karton, 
crveni rub 

Komada 10000      

208.  Pregradni karton levi 
jahač 

10,5x7,5cm, 250gr karton 
Komada 

6000      

209.  
Brojčanik 

10,5x7,5cm, 250gr karton, 
numeracija 1-200;200-400;400-
600 

Komada 
5000      

210.  Uplatnice Gradska uprava NCR 1/100 blok Blok 1000      

211.  Republička uplatnica NCR 1/100 blok Blok 800      

212.  Nalog za službeno 
putovanje  

U listu, 1/1 
Komada 

860      

213.  Putni nalog za teretno 
vozilo 

blok 1/100 
Komada 

35      

214.  Putni nalog za putničko 
vozilo 

blok 1/100 
Komada 

35      

215.  Nalog za korišćenje 
automobila u služb. svrhe  

A5 NCR 1/100 
 

Komada 
60      

216.  Nalog blagajni da naplati A5 NCR blok 1/100 Komada 35      

217.  Nalog blagajni da isplati A5 NCR blok 1/100 Komada 30      
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218.  Nalog za knjiženje A4 blok 1/100 Komada 15      

219.  Nalog za knjiženje A5 blok 1/100 Komada 10      

220.  Nalog za uplatu OBR.1 
1+1 

NCR blok 1/100 
Blok 

120      

221.  Nalog za isplatu OBR.2 
1+1 NCR blok 1/100 

Blok 50      

222.  Nalog za prenos OBR.3 
1+1 

NCR blok 1/100 
Blok 110      

223.  Blanko 240x12 1+0 70gr, 2000 preklopa Kutija 20      

224.  Blanko 240x12 1+1 70gr, 1000 preklopa Kutija 20      

225.  Blanko 380x12 1+0 70gr, 2000 preklopa Kutija 35      

226.  Blanko 380x12 1+1 70gr, 1000 preklopa Kutija 20      

227.  Nalog za prenos 240x12 
1+1 

70gr, 1000 preklopa 
Kutija 15      

228.  Nalog za uplatu 240x12 
1+1 

70gr, 1000 preklopa 
Kutija 140      

229.  Poziv za stranku OBR. 
OUP-6 

A5 list, dvojezični 
Komada 2200      
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PDV-om 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

230.  

OBRAZAC 
Prekršajni nalog A4 

Prekršajni nalog A4 NCR, 
trojezični, numerisan, na tri 
lista u tri primerka sa 
uplatnicom. Blok od 100 listova  
PO UZORKU 

 
 

Blok 

 
 

50 

     

231.  
OBRAZAC 

Zaključak o dozvoli 
izvršenja 

Zaključak B6 format NCR, 
numerisan, u tri primerka. Blok 
od 100 Listova 
PO UZORKU  

 
 

Blok 

 
 

100 

     

232.  
OBRAZAC 

Rešenje 

Rešenje A4 format NCR,  
trojezični, numerisan, u tri 
primerka. Blok od 100 listova 
PO UZORKU 

 
Blok 

 
50 

     

233.  
OBRAZAC 

Zapisnik 
 (komunalne policije) 

Zapisnik A4 format NCR, 
numerisan, u tri primerka. Blok 
od 100 listova 
PO UZORKU 

 
 

Blok 

 
 

50 

     

234.  
OBRAZAC 

Zapisnik 
(inspekcije) 

Zapisnik A4 format NCR, 
numerisan, u tri primerka. Blok 
od 100 listova 
PO UZORKU 

 
 

Blok 

 
 

50 

     

235.  OBR. M A4 NCR Komada 1260      

236.  

Uništavač dokumenata  

Uništivač dokumenata HSM 
shredstar X10 ili odgovorajuće, 
min. 10 listova u jednom 
prolazu, tip sečenja cik-cak, 
nivo sigurnosti P4, otporan na 
klamarice, uništavač cd-a, 
kapacitet korpe 25L,  

 
 

Komada 

 
 
5 

     

UKUPNO   
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NAPOMENA: 

 
1. Ponuđena dobra moraju u potpunosti da odgovaraju tehničkim karakteristikama. 
2. Na zahtev naručioca ponuđač je u obavezi da dostavi uzorke. 
3. U kolonu 6 (proizvođač) ponuđač obavezno unosi naziv proizvođača ponuđenog dobra, marka i tip ponuđenog dobra. 
4. U kolonu  7. upisuje se ponuđena jedinična cena bez PDV-a. 
5. U kolonu 8. upisuje se ponuđena jedinična cena sa PDV-om. 
6. U kolonu 9. upisuje se ponuđena ukupna cena bez PDV-a, pomnožena količina (kolona 5.) sa jediničnom cenom (kolona 7) 
7. U kolonu 10.  upisuje se ponuđena ukupna cena sa PDV-om, pomnožena količina (kolona 5.) sa jediničnom cenom (kolona 8)  
8. Zainteresovani ponuđač može izvršiti uvid uzoraka kod Naručioca.  

 
 

Datum i mesto  Potpis ovlašćenog lica ponuđača 

 M.P.  

 

 


