
 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
ГРАДСКА УПРАВА 
Комисија за јавну набавку 
Број: IV-404-469/2019 
Број: ЈНМВ К 41/19 
Дана: 15.11.2019.  
Суботица, 
Трг слободе 1 
 
 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике 
Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 
 Наручилац врши  

 
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
ДОБРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ 

 
 Дана 08.11.2019. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца  позив за 
прикупљање писмених понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке, за јавну 
набавку број ЈНМВ К 41/19, у којој Наручилац врши измену на следећи начин:  
 

I 
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 41/19 у поглављу II 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА – НОВ КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ, ПАРТИЈА 1 – 
НАМЕШТАЈ (НОВ) 

 
 
Брише се на страни 17/54 тачка 29. 
 

II 
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 41/19 у поглављу II 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА – НОВ КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ, ПАРТИЈА 1 – 
НАМЕШТАЈ (НОВ) 

 
Мења се на страни 18/54 тачка 32. која због брисања тачке 29. прелази у тачку 31. и гласи: 
 

31. Izrada 
konferencijskih 
stolica 
dimenzija 
50x50x82 
cm.Postolje 
metalni 
kostur,sedište i 
naslon plastika 
sa plastičnom 
maskom, 

kom 20     



 

tapacirung 
sunđer 40mm 
,mikrofiber . 
Boja po izboru 
Naručioca. 
Prolog slika. 

 
Напомена: У прилогу измене се налази измењен образац - спецификација за Партију 1 – 
намештај (НОВ) и понуђачи су дужни да доставе уз понуду измењен образац 
спецификације. 
 

III 
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 41/19 у поглављу VI МОДЕЛ 

ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА ПАРТИЈУ 1 
 
Додаје се на страни 43/54 нови члан 7. и гласи: 
 

„Добављач је дужан да у року од 10 (десет) дана од дана закључења оквирног споразума, преда 
Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна 
и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% 
од укупне вредности оквирног споразума, са роком важности који је 10 дана дужи од уговореног 
рока за завршетак предмета оквирног споразума, у корист Наручиоца са назнаком Град Суботица, 
Суботица, Трг слободе 1, ПИБ 100444843, матични број 08070695 број рачуна 840-27640-46, 
Народна банка, Управа за трезор. Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се 
продужити. 

  Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да добављач 
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним 
споразумом.  

  Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, 
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети 
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање 
ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

         По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити 
враћена.“ 

 
 
Напомена: У прилогу измене се налази измењен Модел уговора за Партију 1 и понуђачи су 
дужни да уз понуду приложе попуњен, нови измењен Модел уговора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IV 
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 41/19 у поглављу VI МОДЕЛ 

ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА ПАРТИЈУ 2 
 
Додаје се на страни 46/54 нови члан 7. и гласи: 
 

„Добављач је дужан да у року од 10 (десет) дана од дана закључења оквирног споразума, преда 
Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна 
и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% 
од укупне вредности оквирног споразума, са роком важности који је 10 дана дужи од уговореног 
рока за завршетак предмета оквирног споразума, у корист Наручиоца са назнаком Град Суботица, 
Суботица, Трг слободе 1, ПИБ 100444843, матични број 08070695 број рачуна 840-27640-46, 
Народна банка, Управа за трезор. Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се 
продужити. 

  Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да добављач 
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним 
споразумом.  

  Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, 
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети 
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање 
ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

         По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити 
враћена.“ 

 
 
Напомена: У прилогу измене се налази измењен Модел уговора за Партију 2 и понуђачи су 
дужни да уз понуду приложе попуњен, нови измењен Модел уговора. 
 
 

V 
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 41/19 у поглављу VII УПУСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
Додаје се на страни 54/54 тачка 18 и гласи: 
 
 

„18. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Понуђач је дужан да уз понуду достави: 
 
18.1. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење 
посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року 
од 10 (десет) дана од дана закључења оквирног споразума, издати банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, у висини од 10% укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а са роком 
важности најмање 10 дана дуже од датума важења оквирног споразума. 
 
Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 
18.2. Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 10 (десет) дана од дана закључења 
оквирног споразума, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности оквирног 



 

споразума, са роком важности који је 10 дана дужи од уговореног рока за завршетак предмета 
оквирног споразума, у корист Наручиоца са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1, 
ПИБ 100444843, матични број 08070695 број рачуна 840-27640-46, Народна банка, Управа за 
трезор. Ако Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација јавне набавке мале 
вредности добра – канцеларисјки намештај ЈНМВ К 41/19. 
Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. Наручилац ће 
уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао 
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом. Поднета 
банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране 
банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 
квалитета 3 (инвестициони ранг). По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства 
финансијског обезбеђења ће бити враћена.“ 
 

VI 
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 41/19 у поглављу VIII УПУСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
Мења се на страни 54/54 тачка 17. и гласи: 
 

 „17. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  

    

 Рок за подношење понуда је дана 25.11.2019. године до 11:00 часова, у ком року понуда 
треба да стигне до Наручиоца, без обзира на начин достављања. 

 Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и 
Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета  
неблаговремено. 

 

 Јавно отварање понуда ће се обавити дана 25.11.2019. године у 12:00 часова, у 
просторијама Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, II спрат, канцеларија 211-2 Отварању 
понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, али активно може учествовати лице који 
своје овлашћење преда Комисији за јавне набавке, пре почетка отварања понуда.“ 
 

V 
 У осталом Конкурсна документација остаје непромењена. 
 
 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

II  СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА – НОВ КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ 

 
ПАРТИЈА 1 – НАМЕШТАЈ (НОВ) 

 
  

R. 

br. 

Opis Jed.
mere 

Okvirna 
količina 

Cena po 
jedinici 

bez pdv 

Cena po jedinici 

sa pdv 

Ukupno 

bez pdv 

Ukupno sa pdv 

1. Izrada dvokrilnog 
ormana za smeštaj 
registratora 
dimenzija: 
100x210x45šir,vis,
dub)  sa  policama. 
Police dodatno 
ojačati, držači 
polica-metalni, 
nosivost police-
75kg, visina police 
35cm,vrata sa 
mehanizmom za 
zaključavanje. 
Ručke ormana 
lučne -mat 

Materijal: univer 
ploča kvaliteta 
Egger ili 
odgovarajuće 
d=18mm, boja po 
izboru 
Naručioca.Pozadin
a lesomal ploča. 
Sve ivice obložene 
ABS trakom. 

kom 2     

2. Izrada dvokrilnog 
ormana za smeštaj 
registratora 
dimenzija: 
120x220x45šir,vis,
dub)  sa  policama. 
Police dodatno 
ojačati, držači 
polica-metalni, 
nosivost police-
75kg, visina police 
35cm,vrata sa 
mehanizmom za 
zaključavanje. 
Ručke ormana 
lučne -mat 

Materijal: univer 

kom 1     



 

ploča kvaliteta 
Egger ili 
odgovarajuće 
d=18mm, boja po 
izboru 
Naručioca.Pozadin
a lesomal ploča. 
Sve ivice obložene 
ABS trakom. 

3. Izrada dvokrilnog 
ormana za smeštaj 
registratora 
dimenzija: 
120x140x45šir,vis,
dub)  sa  policama. 
Police dodatno 
ojačati, držači 
polica-metalni, 
nosivost police-
75kg, visina police 
35cm,vrata sa 
mehanizmom za 
zaključavanje. 
Ručke ormana 
lučne -mat 

Materijal: univer 
ploča kvaliteta 
Egger ili 
odgovarajuće 
d=18mm, boja po 
izboru 
Naručioca.Pozadin
a lesomal ploča. 
Sve ivice obložene 
ABS trakom. 

kom 1     

4. Izrada dvokrilnog 
ormana za smeštaj 
registratora 
dimenzija: 
80x180x45šir,vis,d
ub)  sa  policama. 
Police dodatno 
ojačati, držači 
polica-metalni, 
nosivost police-
75kg, visina police 
35cm,vrata sa 
mehanizmom za 
zaključavanje. 
Ručke ormana 
lučne -mat 

Materijal: univer 

kom 3     



 

ploča kvaliteta 
Egger ili 
odgovarajuće 
d=18mm, boja po 
izboru 
Naručioca.Pozadin
a lesomal ploča. 
Sve ivice obložene 
ABS trakom. 

5. Izrada dvokrilnog 
ormana za smeštaj 
registratora 
dimenzija: 
80x220x45šir,vis,d
ub)  sa  policama. 
Police dodatno 
ojačati, držači 
polica-metalni, 
nosivost police-
75kg, visina police 
35cm,vrata sa 
mehanizmom za 
zaključavanje. 
Ručke ormana 
lučne -mat 

Materijal: univer 
ploča kvaliteta 
Egger ili 
odgovarajuće 
d=18mm, boja po 
izboru 
Naručioca.Pozadin
a lesomal ploča. 
Sve ivice obložene 
ABS trakom. 

kom 2     

6. Izrada dvokrilnog 
ormana za smeštaj 
registratora 
dimenzija: 
70x190x45šir,vis,d
ub)  sa  policama. 
Police dodatno 
ojačati, držači 
polica-metalni, 
nosivost police-
75kg, visina police 
35cm,vrata sa 
mehanizmom za 
zaključavanje. 
Ručke ormana 
lučne -mat 

Materijal: univer 

kom 1     



 

ploča kvaliteta 
Egger ili 
odgovarajuće 
d=18mm, boja po 
izboru 
Naručioca.Pozadin
a lesomal ploča. 
Sve ivice obložene 
ABS trakom. 

7. Izrada polica 
dimenzija 
90x180x45cm.Po 
vertikali 
rasporediti tako 
police da imamo  
najmanje 35cm 
međurazmaka. 
Materijal  univer 
ploča kvaliteta 
Egger ili 
odgovarajuće 
debljine 18 
mm,boja po izboru 
Naručioca.Sve 
ivice obložiti ABS 
trakom 

kom 1     

8. Izrada dvokrilnog 
ormana za smeštaj 
registratora 
dimenzija: 
80x180x45šir,vis,d
ub)  sa  policama. 
Police dodatno 
ojačati, držači 
polica-metalni, 
nosivost police-
75kg, visina police 
35cm,vrata sa 
mehanizmom za 
zaključavanje. 
Ručke ormana 
lučne -mat 

Materijal: univer 
ploča kvaliteta 
Egger ili 
odgovarajuće 
d=18mm, boja po 
izboru 
Naručioca.Pozadin
a lesomal ploča. 
Sve ivice obložene 
ABS trakom. 

kom 1     



 

9. Izrada polica 
dimenzija 
120x220x45cm.Po 
vertikali 
rasporediti tako 
police da imamo  
najmanje 35cm 
međurazmaka. 
Materijal  univer 
ploča kvaliteta 
Egger ili 
odgovarajuće 
debljine 18 
mm,boja po izboru 
Naručioca.Sve 
ivice obložiti ABS 
trakom 

kom 1     

10. Izrada polica 
dimenzija 
120x150x45cm.Po 
vertikali 
rasporediti tako 
police da imamo  
najmanje 35cm 
međurazmaka. 
Materijal  univer 
ploča kvaliteta 
Egger ili 
odgovarajuće 
debljine 18 
mm,boja po izboru 
Naručioca.Sve 
ivice obložiti ABS 
trakom 

kom 1     

11. Izrada pisaćeg 
stola “L” oblika 
koji se sastoji od 
sledećih 
elemenata:140x70
x75cm,70x70x75c
m polukružnog 
oblika,80x70x75c
m..Radna ploča od 
univer ploče 
d=25mm, a 
konstrukcija 
univer 

ploča d=18mm. 
Univer ploča 
kvaliteta 

Egger ili 
odgovarajuće, boja 

kom 1     



 

po izboru 
Naručioca. Sve 

ivice obložiti ABS 
trakom. Osnova 
kompleta je data 
na priloženoj skici                           

12. Izrada ormarića sa 
tri fioke dimenzije 
40x50x50cm.Mate
rijal  univer ploča 
kvaliteta Egger ili 
odgovarajuće 
debljine 18 
mm,boja 
bukva.Sve ivice 
obložiti ABS 
trakom,snabdeti sa 
centralnom 
bravom.Ormarić 
snabdeti sa 4 
točkića. 

kom 4     

13. Izrada kreveta od 
drveta bukve na 
sprat sa lestvom 
od drveta, sa 
podnicom od 
latofleks-a u 
metalnom ramu i 
prostorom za 
posteljinu.Površin
a za spavanje 
90x200 cm.Dezen 
wenge. 

kom 1     

14. Izrada dušeka za 
spavanje sa 
žičanim jezgrom 
srednje tvrdoće 
nosivosti do 120 
kg dimenzije 
90x200 cm visine 
22 cm. 

kom 4     

15. Izrada kreveta od 
drveta bukve sa 
naslonom i 
podnicom od 
latofleks-a u 
metalnom ramu i 
prostorom za 
posteljinu.Površin
a za spavanje 
90x200 cm.Dezen 

kom 2     



 

wenge. 

16. Izrada donjeg 
kuhinjskog 
elementa 
dimenzije 
100x85x60 cm 
(šir.vis.dub ) sa 
dvokrilnim 
vratima .Po visini 
postaviti jednu 
policu.Ručke vrata 
lučne.Sve ivice 
obložene ABS 
trakom.Radna 
površina 
d=25mm,konstruk
c ija 
d=18mm.Materijal 
-univer ploča 
kvaliteta Egger ili 
odgovarajuće.Boja 
po izboru 
Naručioca 

kom 1     

17. Izrada donjeg 
kuhinjskog 
elementa 
dimenzije 
80x85x60 cm 
(šir.vis.dub ) sa 
dvokrilnim 
vratima. U 
elemenat ugraditi 
jednodelnu 
sudoperu od 
nerđajućeg čelika 
sa prostorom za 
oceđivanje sa 
desne 
strane.Ručke vrata 
lučne.Sve ivice 
obložene 
ABStrakom.Radna 
površina 
d=25mm,konstruk
c ija 
d=18mm.Materijal  
univer ploča 
kvaliteta Egger ili 
odgovarajuće. 
Boja po izboru 
Naručioca 

   

kom 1     



 

18. Izrada gornjeg 
kuhinjskog 
elementa 
dimenzije 
100x60x30 cm 
(šir.vis.dub ) sa 
dvokrilnim 
vratima . Ručke 
vrata lučne.Po 
visini postaviti dve 
police.Sve ivice 
obložene 
ABStrakom.Mater
ij al -univer ploča 
d=18mm kvaliteta 
Egger ili 
odgovarajuće.Boja 
po izboru 
Naručioca   

kom 1     

19. Izrada plakara 
dimenzije 
85x180x50cm bez 
vrata Materijal  
univer ploča 
kvaliteta Egger ili 
odgovarajuće 
debljine 18 
mm,boja po izboru 
Naručioca.Sve 
ivice obložiti ABS 
trakom.U plakar 
postaviti metalnu 
šipku u gornjem 
delu za vešalice za 
kapute.U donjem 
delu na visini od 
25 cm postaviti 
policu. 

kom 1     

20. Izrada donjeg 
kuhinjskog 
elementa 
dimenzije 
75x85x60 cm 
(šir.vis.dub ) sa 
dvokrilnim 
vratima. U 
elemenat ugraditi 
jednodelnu 
sudoperu od 
nerđajućeg čelika 
sa prostorom za 
oceđivanje sa 

kom 1     



 

desne 
strane.Ručke vrata 
lučne.Sve ivice 
obložene 
ABStrakom.Radna 
površina 
d=25mm,konstruk
c ija 
d=18mm.Materijal  
univer ploča 
kvaliteta Egger ili 
odgovarajuće.Boja 
po izboru 
Naručioca   

21. Izrada donjeg 
kuhinjskog 
elementa 
dimenzije 
80x85x60 cm 
(šir.vis.dub ) sa 
dvokrilnim 
vratima .Po visini 
postaviti jednu 
policu.Ručke vrata 
lučne.Sve ivice 
obložene ABS 
trakom.Radna 
površina 
d=25mm,konstruk
c ija 
d=18mm.Materijal 
-univer ploča 
kvaliteta Egger ili 
odgovarajuće.Boja 
po izboru 
Naručioca 

kom 1     

22. Izrada gornjeg 
kuhinjskog 
elementa 
dimenzije 
80x60x30 cm 
(šir.vis.dub ) sa 
dvokrilnim 
vratima . Ručke 
vrata lučne.Po 
visini postaviti dve 
police.Sve ivice 
obložene ABS 
trakom.Materij al -
univer ploča 
d=18mm kvaliteta 
Egger ili 

kom 1     



 

odgovarajuće.Boja 
po izboru 
Naručioca 

23. Izrada stola 
pravougaonog 
oblika dimenzije 
80x50x75cm.Mate
rijal univer ploča 
kvaliteta Egger ili 
slično d=18mm, 
radna površina 
d=25mm. U 
donjem delu 
postaviti prečku 
dubine 40cm na 
visini od 15 cm od 
poda od univer 
ploče d=18mm. 
Sve ivice obložene 
ABS trakom.Boja 
po izboru 
Naručioca. 

kom 1     

24. Izrada ormarića sa 
vratima dimenzije 
30x40x50cmMater
ijal univer ploča 
kvaliteta Egger ili 
slično 
d=18mm,unutar 
postaviti na sredini 
policu.Sve ivice 
obložene ABS 
trakom.Boja po 
izboru Naručioca. 

kom 1     

25. Nabavka 
plastičnih stolica 
40x40cm kao na 
priloženoj slici. 

kom 8     

26. Nabavka 
plastičnih stolova 
140x70 cmkao na 
priloženoj slici 

 

kom 2     

27. Nabavka daktilo 
stolica sa 
rukonaslonom,sa 
podešavajućim 
mehanizmom za 
naslon,sa 
podešavanjem 

kom 50     



 

visine gasnim 
liftom.Baza 
hromirana,tapacira
na sa 
mikrofiberom ,boj
a crna.opterećenje 
do 120 kg. 

28. Nabavka radne 
fotelje sa 
hromiranim 
tapaciranim 
rukonaslonom,pod
ešavanje visine sa 
gasnim 
liftom,hromirana 
baza,tapacirana sa 
eko kožom,boja 
crna.Opterećenje 
do 120 kg. 

kom 10     

29. Izrada klub stola 

kvadratnog oblika 

50x50cm 
cm,visine 50 

cm.Materijal 

bukovina,boja po 
izboru Naručioca. 

kom 2     

30. Nabavka 
trpezarijske 

stolice. Materijal 

konstrukcije drvo, 

materijal ploče eko 
koža, materijal 

naslona drvo, boja 

bež. Prilog slika. 

kom 10     

31. Izrada 
konferencijskih 
stolica dimenzija 
50x50x82 
cm.Postolje 
metalni 
kostur,sedište i 
naslon plastika sa 
plastičnom 
maskom,tapacirun
g sunđer 40mm 
,mikrofiber. Boja 
po izboru 
Naručioca. 
Prolog slika. 

kom 20     



 

32. Radna fotelja sa 

metalnom 
hromiranom 

konstrukcijom. 

Sedište i leđa 

tapacirani u koži. 
Fotelja sa gasnom 

oprugom za 

podešavanje 
visine, sinhro 

mehanizmom za 

podešavanje 

nagiba naslona i 
sedišta, točkiće sa 

gumenom 

oblogom pogodne 
za sve vrste 

podloga. Tapacir 

na fotelji, teleća 

koža. 

Boja: Crna koža 

 

Dimenzije: širina 

68cm, dubina 

70cm, visina 118-
123cm, visina 

sedišta 50-55 cm. 

kom 10     

      
       
 
 

Датум:  Потпис понуђача 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VI МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА ПАРТИЈУ 1 

 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ЗА НАБАВКУ ДОБРА - 

НАМЕШТАЈ 

 ЈНМВ К 41/19 

 

 Овај оквирни споразум закључен је између: 

 
1. Град Суботица, Градска управа, 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. 
  Споразумне стране констатују: 

- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу позива за подношење 
понуда за набавку добра – канцеларијски намештај, спровео поступак јавне набавке мале 
вредности број ЈНМВ К 41/19 са циљем закључивања оквирног споразума са једним 
понуђачем на период од једне године, 

- да је Добављач доставио понуду број _________ од _____ 2019. године,  која је код 
Наручиоца заведена под бројем ******* дана ******,  

- да понуда Добављача у потпуности одговара техничким спецификацијама из 
конкурсне документације, прихватљива је и одговарајућа, 

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о 
закључивању оквирног споразума за предметна добра под бројем ******** од дана 
**.**.2019. године, 
- овај оквирни споразум не представља обавезу наручиоца да закључи уговор о јавној 
набавци;   
- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или издатих 
наруџбеница на основу овог оквирног споразума. 

 

Члан 2. 
 Предмет овог оквирног споразума је набавка добра – намештај (нов), у свему према 
спецификацији наручиоца и понуди Добављача број _____________, која је код Наручиоца 
заведена под бројем ******** дана ***.***.2018. године, који се налазе у прилогу овог Оквирног 
споразума и чине његов саставни део. 



 

Количине у спецификацији су оквирне за све време важења оквирног споразума и у време 
спровођења споразума могу да се мењају. Наручилац ће добра - намештај користити према 
стварним потребама.  

Уговори о јавним набавкама извршавају се по јединичним ценама из прихваћене понуде 
Добављача. Укупна вредност свих уговора о јавним набавкама и издатих наруџбеница не може 
бити већа од вредности оквирног споразума из претходног става. 

  

Члан 3. 

Укупна процењена вредност за ову јавну набавку износи 1.583.333,00 динара без ПДВ-а 
(словима: милионпетстоосамдесеттрихиљадетристотридесеттри динара) а 1.900.000,00 динара са 
ПДВ-ом (словима: милиондеветстохиљада динара)        

              Коначна вредност зависиће од стварних потреба предметних добара и не може прећи 
процењену вредност за ову јавну набавку, одређену у Плану јавних набавки Наручиоца за 2019. 
годину. 

Споразумне стране сагласно изјављују да је јединична цена добара које су предмет овог 
Оквирног споразума фиксне и не подлежу ревизији до коначне реализације овог Оквирног 
споразума. 

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

 Реализација уговорене вредности ће се у 2019. години вршити до износа расположивих 
средстава у Финансијском плану и Плану набавки за 2019. годину. Обавезе које доспевају у 2020. 
години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој 
буџетској години. 

 

Члан 4. 

Плаћање уговореног износа из члана 2. овог Оквирног споразума ће се вршити по 
испорученим добрима на основу појединачног уговора о јавној набавци или издатих наруџбеница 
на основу овог оквирног споразума Наручиоца, у року не дужем од 45 дана од дана пријема 
исправних фактура од стране Наручиоца.  

Добављач доставља рачун са назнаком Град Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 100444843, 
матични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, Народна банка Србија, Управа за трезор. 

Регистрација фактура  мора да гласи на Градска управа Суботица – 09693.                 

Наручилац ће плаћање вршити са апропријације у Буџету Града: Раздео 4, глава 02, програм 0602, 
активност 0001, функција 130, позиција 74 економска класификација – 512211, раздео 4, глава 02, 
програм 0602, активност 0001, функција 220, позиција 2365, економска класификација 512211 

 

Члан 5. 

Добављач се обавезује да добра из члана 2. овог Оквирног споразума испоручи по 
закључењу појединачног уговора о јавној набавци или издатих наруџбеница на основу овог 
оквирног споразума, у складу са потребама Наручиоца, у погледу врсте и количине добара, до 
утрошка средстава из члана 2. овог Оквирног споразума, а најдуже у трајању од 12 месеци од дана 
закључења Оквирног споразума. 

 

Члан 6. 

 Добављач се обавезује да добра из члана 1. овог Споразума испоручи на основу 
појединачног уговора или наруџбенице у року до 45 дана од дана пријема наруџбенице или 
закључења појединачног уговора.  

 Добављач испоручује добра без транспортних трошкова на адресу Наручиоца, Трг слободе 
1, Суботица. 



 

 Добављач се обавезује да монтира сва наручена добра на адреси наручиоца. Уколико 
Наручилац примети да постоје одређени недостатци у испорученим добрима Добављач је дужан 
да исте уклони у року од 5 дана од дана пријема жалбе од стране Наручиоца. 

  

Члан 7. 

Добављач је дужан да у року од 10 (десет) дана од дана закључења оквирног споразума, 
преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у 
висини од 10% од укупне вредности оквирног споразума, са роком важности који је 10 дана дужи 
од уговореног рока за завршетак предмета оквирног споразума, у корист Наручиоца са назнаком 
Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ 100444843, матични број 08070695 број рачуна 
840-27640-46, Народна банка, Управа за трезор. Ако се за време трајања оквирног споразума 
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење 
посла мора се продужити. 

  Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 
добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним 
споразумом.  

   Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, 
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети 
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање 
ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

          По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће 
бити враћена 

 

Члан 8. 

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 Оквирног споразума и да је документује на 
прописани начин. 

Споразумне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама 
које могу утицати на реализацију овог Оквирног споразума. 

 

Члан 9. 

Овај Оквирни споразум може бити измењен или допуњен сагласношћу споразумних 
страна, из објективних околности, закључењем Анекса уз овај Оквирни споразум, у свему у 
складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015). 

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

 

Члан 10. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона 
који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.  

 

Члан 11. 

Споразумне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог Оквирног 
споразума ће решавати мирним путем – споразумно. 

У случају немогућности споразумног решавања спорних питања уговара се надлежност 
Привредног суда у Суботици. 

 



 

 

Члан 12. 

Оквирни споразум је сачињен у 7 истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 6 
примерака, а Добављач 1 примерак. 

Оквирни споразум је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране 
уговарача. 

 

 

 
        ДОБАВЉАЧ:                                                             НАРУЧИЛАЦ: 

                                                                                                               

________________________                      ______________________                                                                                                  
директор                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Напомена: 

Модел оквирног споразума понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да је 
сагласан са садржином модела оквирног споразума. 

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у 
оквирни споразум морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи. 
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ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ЗА НАБАВКУ ДОБРА - 

ПОЛИЦЕ ЗА АРХИВУ 

 ЈНМВ  К 41/19 

 

 Овај оквирни споразум закључен је између: 

 

1. Град Суботица, Градска управа, 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. 
  Споразумне стране констатују: 

- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу позива за подношење 
понуда за набавку добра – канцеларијски намештај, спровео поступак јавне набавке мале 
вредности број ЈНМВ К 41/19 са циљем закључивања оквирног споразума са једним 
понуђачем на период од једне године, 

- да је Добављач доставио понуду број _________ од _____ 2019. године,  која је код 
Наручиоца заведена под бројем ******* дана ******,  

- да понуда Добављача у потпуности одговара техничким спецификацијама из 
конкурсне документације, прихватљива је и одговарајућа, 

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о 
закључивању оквирног споразума за предметна добра под бројем ******** од дана 
**.**.2019. године, 
- овај оквирни споразум не представља обавезу наручиоца да закључи уговор о јавној 
набавци;   
- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или издатих 
наруџбеница на основу овог оквирног споразума. 

 

Члан 2. 
 Предмет овог оквирног споразума је набавка добра – полице за архиву (нове), у свему 
према спецификацији наручиоца и понуди Добављача број _____________, која је код Наручиоца 
заведена под бројем ******** дана ***.***.2019. године, који се налазе у прилогу овог Оквирног 
споразума и чине његов саставни део. 



 

Количине у спецификацији су оквирне за све време важења оквирног споразума и у време 
спровођења споразума могу да се мењају. Наручилац ће добра – полице за архиву користити 
према стварним потребама.  

Уговори о јавним набавкама извршавају се по јединичним ценама из прихваћене понуде 
Добављача. Укупна вредност свих уговора о јавним набавкама и издатих наруџбеница не може 
бити већа од вредности оквирног споразума из претходног става. 

  

Члан 3. 

Укупна процењена вредност за ову јавну набавку износи 2.166.666,00 динара без ПДВ-а 
(словима: двамилионастошездесетшестхиљдашестошездесетшест динара) а 2.600.000,00 динара са 
ПДВ-ом (словима: двамилионашестохиљада динара)        

              Коначна вредност зависиће од стварних потреба предметних добара и не може прећи 
процењену вредност за ову јавну набавку, одређену у Плану јавних набавки Наручиоца за 2019. 
годину. 

Споразумне стране сагласно изјављују да је јединична цена добара које су предмет овог 
Оквирног споразума фиксне и не подлежу ревизији до коначне реализације овог Оквирног 
споразума. 

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

 Реализација уговорене вредности ће се у 2019. години вршити до износа расположивих 
средстава у Финансијском плану и Плану набавки за 2019. годину. Обавезе које доспевају у 2020. 
години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој 
буџетској години. 

 

Члан 4. 

Плаћање уговореног износа из члана 2. овог Оквирног споразума ће се вршити по 
испорученим добрима на основу појединачног уговора о јавној набавци или издатих наруџбеница 
на основу овог оквирног споразума Наручиоца, у року не дужем од 45 дана од дана пријема 
исправних фактура од стране Наручиоца.  

Добављач доставља рачун са назнаком Град Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 100444843, 
матични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, Народна банка Србија, Управа за трезор. 

Регистрација фактура  мора да гласи на Градска управа Суботица – 09693.                 

Наручилац ће плаћање вршити са апропријације у Буџету Града: Раздео 4, глава 02, програм 0602, 
активност 0001, функција 130, позиција 74 економска класификација – 512211, раздео 4, глава 02, 
програм 0602, активност 0001, функција 220, позиција 2365, економска класификација 512211 

 

Члан 5. 

Добављач се обавезује да добра из члана 2. овог Оквирног споразума испоручи по 
закључењу појединачног уговора о јавној набавци или издатих наруџбеница на основу овог 
оквирног споразума., у складу са потребама Наручиоца, у погледу врсте и количине добара,  до 
утрошка средстава из члана 2. овог Оквирног споразума, а најдуже у трајању од 12 месеци од дана 
закључења Оквирног споразума. 

 

Члан 6. 

 Добављач се обавезује да добра из члана 1. овог Споразума испоручи на основу 
појединачног уговора или наруџбенице у року до 45 дана од дана пријема наруџбенице или 
закључења појединачног уговора.  

 Добављач испоручује добра без транспортних трошкова на адресу Наручиоца, Трг слободе 
1, Суботица. 



 

Добављач се обавезује да монтира сва наручена добра на адреси наручиоца. Уколико 
Наручилац примети да постоје одређени недостатци у испорученим добрима Добављач је дужан 
да исте уклони у року од 5 дана од дана пријема жалбе од стране Наручиоца. 

 

Члан 7. 

Добављач је дужан да у року од 10 (десет) дана од дана закључења оквирног споразума, 
преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у 
висини од 10% од укупне вредности оквирног споразума, са роком важности који је 10 дана дужи 
од уговореног рока за завршетак предмета оквирног споразума, у корист Наручиоца са назнаком 
Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ 100444843, матични број 08070695 број рачуна 
840-27640-46, Народна банка, Управа за трезор. Ако се за време трајања оквирног споразума 
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење 
посла мора се продужити. 

  Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 
добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним 
споразумом.  

   Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, 
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети 
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање 
ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

          По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће 
бити враћена 

 

Члан 8. 

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 Оквирног споразума и да је документује на 
прописани начин. 

Споразумне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама 
које могу утицати на реализацију овог Оквирног споразума. 

 

Члан 9. 

Овај Оквирни споразум може бити измењен или допуњен сагласношћу споразумних 
страна, из објективних околности, закључењем Анекса уз овај Оквирни споразум, у свему у 
складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015). 

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

 

Члан 10. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона 
који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.  

 

Члан 11. 

Споразумне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог Оквирног 
споразума ће решавати мирним путем – споразумно. 

У случају немогућности споразумног решавања спорних питања уговара се надлежност 
Привредног суда у Суботици. 

 



 

Члан 12. 

Оквирни споразум је сачињен у 7 истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 6 
примерака, а Добављач 1 примерак. 

Оквирни споразум је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране 
уговарача. 

 

 

 

 
        ДОБАВЉАЧ:                                                          ЗА НАРУЧИОЦА: 

                                                                                                               

________________________                      ______________________                                                                                      
директор                                                                                              

 

 

 

 

Напомена: 

Модел оквирног споразума понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да је 
сагласан са садржином модела оквирног споразума. 

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у 
оквирни споразум морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи. 

 


