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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

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

набавке број ЈНМВ К 09/20, деловодни број IV-404-120/2020 од 16.03.2020. године и 

Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈНМВ К 09/20, деловодни број IV-404-

120/2020 од 16.03.2020. године, припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности услуге штампања решења за порез на имовину 

обвезника који не воде пословне књиге   

ЈНМВ К 09/20  

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 
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VI Образац 2 – Образац понуде  27 

VII Образац 3 – Модел уговора  34 

VIII Образац 4 - Изјава о поштовању  обавеза из члана  75. став 2. 

ЗЈН 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1) Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке број ЈНМВ К 09/20 је услуга штампања решења за порез на 

имовину обвезника који не воде пословне књиге 

 

Шифра из ОРН: 79820000 – Услуге у вези са штампањем 

 

2) Контакт 

 

Лице за контакт: Марко Закарија 

Е-маил адреса: javnenabavke@subotica.rs  

Радно време Наручиоца је радним данима од 7,00 до 15,00 часова 

 

3) Предмет јавне набавке није обликован по партијама 
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II СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ  

  

Предштампа, израда коверата без повратнице, персонална штампa 

решења, уплатница и опомена, машинско инсертовање, уштампавање 

променљивих адресних података на I страни коверте 

 

1. Предштампа решења (фиксни подаци), без перфорације из табака А4. 

Тираж: 140.000   комада. 

Обим:  1 лист.  

Формат: 21x29,7 цм. 

Папир: пр. Принт  асерски 80 г. 

Предштампа: једнострана у две боје. 

2. Бланко папир за опомене  

Тираж: 30.000 комада  

Формат:  21x29,7 цм. 

Папир: пр. принт ласерски 80 г 

3. Израда коверата без повратнице, без уштампаних променљивих адресних 

података,влажно лепљење, за машинско инсертовање. 

Тираж: 170.000 комада. 

Обим: 1 коверат. 

Формат: Ц6/5 (114 x 229 мм), са прозором за Бар код. Папир: ковертни бели 

80 г. 

Штампа: коверта на првој страни, 1/0 боја-црна. према „Додатном 

објашњењу процеса масовне штампе и припреме пореских решења“ 

4. Персонална штампа докумената (решења и опомена) из табака А4, у 

црној боји. 

Тираж:  170.000  решења 

Обим:  А4,  по 1  (једном)  листу једнострано. 

Папир: А4 формата 

Штампа: уноса променљивих података у црној штампи на 80г у ПДФ 

формату, према 

„Додатном објашњењу процеса масовне штампе и припреме пореских 

решења“ 

5. Персонална штампа образаца, пријемна књига 

Тираж: 5.000 примерака – двострано 

Папир: пре принт ласерски 80г. 

Опис: Штампа променљивих података у црној боји двострано на 

обрасцу „Пријемно-доставна књига“ који је у обавези да формира 

понуђач, према 

„Додатном објашњењу процеса масовне штампе и припреме пореских 

пошиљака“. 

Сваки образац се штампа у два истоветна примерка.  

6. Израда клишеа за печатирање. 

Тираж -   1 примерак. 
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7. Утискивање печата на решењу  

Тираж:  140.000  утискивања 

Утискивање печата на првој страни решења 

Опис: отисак печата мора бити оригиналне величине, отисак високе 

штампе у боји плавог мастила PАNTONE BLUE 072 PE. Печатирање 

мора вршити лице које под материјалном и кривичном одговорношћу 

врши руковање печатом у поступку масовне штампе. Понуђач је у 

обаве да врати клише печата након извршене услуге  по уговору. 8. Уштампавање променљивих адресних података на првој страни коверте 

у црној  боји. 

Тираж: 170.000 коверата. 

Формат: Ц 6/5 ( 114 x 229 mm ), бланко  коверат  са  прозором  за  

нумеричко графички контролни податак који се може користити у 

процесу инсертовања, а који се налази у горњем делу коверте 

(уколико се машинско упаривање пошиљака и коверата врши 

коришћењем контролног податка и апликације ИС ЛПА за припрему 

масовне штампе, димензије прозора 17мм х 45 мм, позиција прозора 

дефинисана позицијом контролног податка из апликације за припрему 

масовне штампе ИС ЛПА), или бланко коверат без прозора, влажно 

лепљење, прилагођен за машинско инсертовање са техничким решењем 

које омогућава убацивање упарених решења, опомена и уплатница; 

Опис: Штампа променљивих адресних података, на првој страни 

коверте у црној боји, према „Додатном објашњењу процеса масовне 

штампе и припреме пореских решења“. 

9. Машинско ковертирање решења и опомена, са неопходним претходним 

проверама упарености докумената са припадајућим ковертама у које се 

документи инсертују.  

Тираж:   170.000   докумената  А4. 

10. Штампа уплатница са QR-кодом за порез на  имовину физичких лица  

(А4) са ковертирањем  у затвореном омоту на папиру са утиснутим 

лепком 

Тираж:  232.000  уплатница  (квартално)  према  „Додатном  објашњењу  

процеса масовне штампе и припреме пореских решења“. 

11. Припрема ПДФ докумената за штампу уплатница пореза на имовину 

физичких лица на основу података добијених трансфером. 

Тираж: 232.000 докумената А4. 

12. Припрема  пошиљака   Тираж:   402.000 пошиљака. 

Уз употребу  адресног кода приликом адресовања, сортирања и 

паковања у складу са важећом одлуком о утврђивању цена 

резервисаних поштанских услуга у унутрашњем поштанском 

саобраћају („Сл. Гласник РС” 33/2014), по поштанским центрима 

односно одредишним  поштама,  превоз  и  предаја тако  

припремљених  пошиљака  уручењу  ЈП 

„Пошта Србије", пријемној пошти 24000 Суботица 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС РЕШЕЊА ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ СА 

ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМОМ ГРАД СУБОТИЦА - ГРАДСКА УПРАВА, 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ 

 

 

Град Суботица - Градска управа, Секретаријат локалне пореске 

администрације, из своје надлежности користи апликативно решење које је за потребе  

локалне самоуправе развио  Институт  “Михаило  Пупун” - Информациони  систем  

локалне пореске администрације (у даљем тексту:  ИС ЛПА). 

Град Суботица - Градска управа, Секретаријат локалне пореске 

администрације не поседује своје апликативно решење за масовну штампу,  а  

припрему  пошиљка  за штампу врши коришћењем ИС ЛПА. Припрема пошиљка за 

штампу  од  стране  Крајњег  корисника услуга подразумева креирање електронских 

докумената у ПДФ формату (за штампање решења и опомена) као и креирање 

текстуалних докумената,  у којима се налазе подаци за адресовање пошиљака и 

уплатница. Тако припремљене документе Вршилац услуга преузима са сервера Града 

Суботица - Градска управа, Секретаријат локалне пореске администрације - Крајњег 

корисника  услуге. 

 

Вршилац услуге се обавезује да: 

 

1. обезбеди квалитетну везу  ка серверима Крајњег корисника, ради обезбеђења 

благовременог преузимања  података  за  штампу  пошиљака,   уплатница и  

коверата 

- највише у року од 2 сата од обавештења Крајњег корисника да је припрема 

електронских докумената завршена. 

 

2. ако Вршилац услуге користи услугу подршке пословном процесу масовне 

штампе и уручења пореских решења Института „Михаило Пупин“, потребно је 

да  поред свих услуга које су дефинисане описом услуга, одмах након 

одштампаног документа, обезбеди информацију да је документ одштампан, како 

би се на основу јединствене идентификације, која је достављена у  текстуалној 

датотеци, у  бази података ажурирала информација о томе. 

Уколико  Вршилац  услуге  информацију  да  је  документ  одштампан  

обезбеђује   на други начин, потребно је да након одштампаних документа која су  

му  достављена  за штампу достави Крајњем кориснику услуга  списак  свих  

одштампаних  докумената,  са датумом  штампе,  како  би  Крајњи корисник,  

ангажујући  Институт  „Михаило   Пупин“  са којим има уговор о одржавању ИС 

ЛПА, ажурирао у бази података информацију да је документ  одштампан. 

Списак са информацијом о одштампаном документу мора  бити  достављен 

електронском путем одмах након завршетка штампе претходно предатих 

докумената, у дефинисаним  роковима  за  штампу.  Информација  о  одштампаном  

документу  се  креира тако што се додаје као последња колона у текстуалним 

датотекама, преузетим од Крајњег корисника, у  којима се налазе подаци за 

адресовање пошиљака, уплатница и коверата. 
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3. сортира пошиљке у складу са важећом Одлуком о утврђивању цена 

резервисаних поштанских услуга у  унутрашњем  поштанском  саобраћају,  што  се  

може  вршити коришћењем одговарајуће апликације коју обезбеђује Вршилац 

услуге. 

 

4. креира, штампа и извози у електронски облик „Пријемно - Доставне књиге“, према 

обрасцу који је потребно да  креира према »Додатном објашњењу процеса масовне 

штампе и припреме пореских  пошиљака»,  што  се  може  вршити  коришћењем  

одговарајуће  апликације  коју обезбеђује Вршилац услуге. 

Крајњи корисник ће омогућити понуђачу да изврши претходно упознавање са 

информатичком инфраструктуром која се користи  за  креирање  електронских 

докумената, што не подразумева упознавање са функционалностима ИС ЛПА. 

 

Током процеса  штампе понуђач је у обавези да обезбеди програмску 

усаглашеност са структуром и  типом података за масовну штампу Крајњег 

корисника и  комуникациону везу ка серверима Крајњег корисника. 

 

 

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ ПРОЦЕСА МАСОВНЕ ШТАМПЕ И ПРИПРЕМЕ 

ПОРЕСКИХ ПОШИЉАКА 

 

 

Преузимање  података  и  штампа  пореских  пошиљака  Град  Суботица  - 

Градска управа, Секретаријат локалне пореске администрације. 

Пошиљке Града Суботица - Градска управа, Секретаријат локалне  пореске 

администрације - пореска решења (у даљем тексту: пореске пошиљке), штампају  се 

коришћењем одговарајуће апликације за масовну штампу пореских пошиљака,  која  

је усаглашена са апликативним решењем припреме масовне штампе  ИС  ЛПА  

“Иститута Михаила  Пупин”  који  у  свом  раду  користи  Крајњи  корисник  услуге-  

Град   Суботица - Градска управа, Секретаријат локалне пореске администрације ( у 

даљем тексту: Крајњи корисник услуге). 

Пореске пошиљке креира Крајњи корисник услуге и електронском поштом 

обавештава Вршиоца услуге, по завршетку припреме података за штампу, да може 

да преузме податке са сервера ради почетка штампе. Документа се креирају у ПДФ 

формату. Тако креиране пошиљке Вршилац услуге преузима са сервера Крајњег  

корисника  услуге,  одмах након добијања обавештења електронском поштом ради 

преузимања података. 

Вршилац услуге може кренути у  процес  штампре,  тек  након  одобрења  које 

електронском  поштом добије  од  Крајњег  корисника  услуге. 

Пореска решења – пореза на имовину физичких лица, Вршилац услуге ће 

преузети са сервера Крајњег корисника услуге. 

Штампа уплатница са QR-кодом за порез на имовину физичких лица би се обавила 

на основу података добијених трансфером у EXCEL формату на основу којих се 

креирају ПДФ-ови (Вршилац услуге) у форми коју дефинише Крајњи корисник услуга и 

ковертирају у затвореном омоту па папиру са утиснутим лепком. 
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Пореска решења - накнада за заштиту и унапређење  животне  средине,  

Вршилац услуге ће преузети са сервера  Крајњег  корисника  услуге. 

Подаци који се уписују на коверат, преузимају се са сервера Крајњег 

корисника услуге у ТXТ формату. 
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Припрема пореских пошиљака 

 

 

Припрема пореских пошиљака подразумева: ковертирање пошиљака, штампање 

неопходних променљивих података на адресној страни и паковање пореских 

пошиљака у кутије према доставној пошти и доставном реону. 

 

Адресна страна коверте пореских пошиљака опрема се на следећи начин: 

1) У горњем десном углу адресне стране коверте одштампати “Поштарина плаћена код 

поште 24000 Суботица 2”. 

2) У  горњем  левом  углу  адресне  стране  коверте  одштампати  адресне  податке 

Корисника услуге на следећи начин: 

 

Град Суботица, Градска управа 

Секретаријат локалне пореске администрације 

П.П. 163, Суботица 2 

 

3) У доњем десном углу адресне стране одштампати адресне податке 

примаоца на следеци начин: 

 

Име и презиме или назив примаоца 

Улица, кућни број и број стана 

Назив  насељеног  места 

Поштански  број  и  назив  поште 

ПАК: број 

 

 

 

Пријемно-Доставна књига” је образац који је модификована комбинација поштанског 

обрасца П-3 (Пријемна књига-лист) и поштанског обрасца П-77 (Доставна књижица), 

штампа се у три примерка и садржи следеће податке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пријемна пошта: 24000 Суботица Доставна пошта: поштански број и назив поште 

Врста пошиљке: ARS Реон: број реона 
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Пошиљалац: Град Суботица, Градска управа 

                       Секретаријат локалне пореске администрације 
 

 

 

 

 

 

„Пријемно-Доставна књига” се попуњава према редоследу ПАК-а у оквиру 

реона поштара, на основу адреса прималаца и података из базе поштанског 

адресног кода. Најмање димензије поља предвиђеног за потпис примаоца су 60 

mm x 7 mm. 

 

Пореска решења пакују се у кутије, према доставној пошти, доставном 

реону и редоследу ПАК-а. На кутијама се исписује: поштански број доставне 

поште, Реон - број реона. 

У једну кутију могу се упаковати пошиљке за више реона, при чему се 

пореска решења између реона одвајају (физички) картонском преградом. На 

кутијама које садрже пореска решења за више реона, исписују се бројеви свих 

реона. 

Код пореских решења за које није извршено упаривање података, 

односно није додељен ПАК, подаци се сортирају према растућем редоследу 

поштанског броја, према азбучном редоследу назива насеља и улица, у растућем 

редоследу кућног броја. 

 

 

Предаја  пореских  пошиљака: 

 

Вршилац услуге  се  обавезује  да  ће  у  име  Крајњег  корисника,  

пошиљке  за које  врши штампу,  ковертирање и сортирање на начин 

дефинисан у овом додатном објашњењу,  исте предавати  пријемној  пошти. 

РЕДНИ  

БРОЈ 

ПРИЈЕМНИ  

БРОЈ 

БРОЈ 

РЕШЕЊА 
ПРИМАЛАЦ 

АДРЕСА 

ПРИМАОЦА 
ДАТУМ 

ПОТПИС 

ПРИМАОЦА 
НАПОМЕНА 

1. 
R – број 

 

Број 

решења 

Име и 

презиме или  

назив 

примаоца 

Улица, кућни 

број и број 

стана, назив 

насељеног 

места 

   

2.        

        

Укупно пошиљака:                           Пошиљке примио: 

Пошиљке предао:  

 

 



 

Услуга штампања решења за порез на имовину обвезника који не воде       11/44 

пословне књиге, ЈНМВ К 09/20 

 

 

Предаја пореских решења се врши у пошти 24000 Суботица 2, уз 

попуњен образац “Пријемна књига - лист“ о броју предатих пошиљака у три 

примерка. 



 

Услуга штампања решења за порез на имовину обвезника који не воде       12/44 

пословне књиге, ЈНМВ К 09/20 

 

 

ЗАХТЕВИ 

 

 

Комплетан процес штампе и предаје пошиљака на уручење 

 

 

ЈП „Пошта Србије“ пријемној пошти 24000 Суботица 2 у свему према овом 

техничком опису услуга, Вршилац услуге мора организовати тако да се испоштују 

рокови које постави Крајњи корисник, према динамици  и  броју  пошиљака  за 

штампу  које  Вршилац  услуге преузме  са сервера Крајњег корисника, и то: 

- за пошиљке од 60.000 до 100.000 у року од максимум 72 сата, почев од 

датог обавештења Крајњег корисника  електронском поштом о обавези преузимања 

података за штампу у одреденом броју. 

Рок за сваки наредни процес штампе и предаје пошиљака почиње да тече по 

истеку претходног. 

Крајњи корисник је у обавези да претходно (најкасније 3 радна дана пре 

почетка штампе) обавести Вршиоца услуге о датуму почетка предаје података за 

штампу,  планираном 

броју, редоследу и врсти аката које ће се штампати. 

 

1. РОК  ЗА  ИЗРАДУ  ТЕХНИЧКОГ  РЕШЕЊА ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ

 СА ИС  ЛПА,  ЗА  СВЕ   ТАЧКЕ   НАВЕДЕНЕ У   ТЕХНИЧКОМ   

ОПИСУ   РЕШЕЊА 

(ОД 1. ДО 4): у року од максимум 10 дана од дана закључења уговора. 

 

 

2. ОБАВЕЗА ЧУВАЊА ПОДАТАКА О  ОБВЕЗНИЦИМА 

Вршилац услуге је у обавези да чува као  службену  тајну  сваки  документ, 

информацију, податак  или  друге чињенице о пореским  обвезницима,  сходно  члану 

7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.   гласник   РС’’,   бр. 

80/02...108/16, 30/18 и 95/18).
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 

76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који    

       испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке   

       дефинисане чл.  75. Закона, и то: 

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

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

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

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  

дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

1) Неопходан пословни капацитет: 

• да за период који није дужи од пет (5) година од дана објављивања 

позива за подношење понуда, у уговореном квалитету вршио 

услугу масовне штампе која обухвата штампу, печатирање, 

инсертовање и персонализацију пошиљака, у укупном износу од 

минимум 3.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

2) Неоходан технички капацитет: 

• да располаже са једном (1) штампарском машином капацитета 

најмање 35.000 листова А4 формата, дневно, за предштампу 

решења, захтева, опомена. 

• да располаже једном (1) штампарском машином капацитета 

најмање 35.000 листова А4 формата, дневно, за предштампу 

уплатница. 

• да располаже једном (1) штампарском машином капацитета 

најмање 35.000 листова А4 формата, дневно, за предштампу 

коверата. 
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• да располаже једном (1) штампарском машином за печатирање 

решења, капацитета најмање 35.000 отисака дневно (папир формат 

А4). 

• да располаже једном (1) штампарском машином капацитета 

најмање 35.000 отисака А4 формата, дневно, за персонализацију 

решења и Пријемно доставне књиге. 

• да располаже једном (1) штампарском машином капацитета 

најмање 35.000 листова А4 формата, дневно, за персонализацију 

уплатница. 

• да располаже системом – машином капацитета најмање 35.000 

инсертовања дневно, за машинско инсертовање решења, решења са 

уплатницом, захтева и опомена у коверте. 

• да располаже једном (1) штампарском машином капацитета 

најмање 35.000 листова А4 формата, дневно, за персоналну штампу 

промењивих адресних података на ковертама. 

 

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

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

тач. 1) до 4) Закона. 

 

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

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

              

2. УПУТСТВО  КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, у  складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем 

Изјаве (Образац изјаве понуђача), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из 

чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

 

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

Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 

достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача), потписану од стране 

овлашћеног лица подизвођача.  

 

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

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

копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 

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

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

његову понуду одбити као неприхватљиву. 
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Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа. 

 

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. 

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. 

 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. 

тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава све захтеве и услове из 

позива и конкурсне документације. 

Понуда се сматра прихватљивом ако Понуђач поднесе: 

 

− Образац 1 – „Изјава о испуњености обавезних и додатних услова за учешће 

у поступку” – попуњен и потписан  

− Образац 2 – Образац понуде – попуњен и потписан 

− Образац 3 – Модел уговора – попуњен и потписан 

− Образац 4 – „Изјава о поштовању прописа“ – попуњен и потписан 

− Образац 5 – „Трошкови припреме понуде“ (није обавезан)  

− Образац 6 – „Изјава о независној понуди“ – попуњен и потписан 

− Образац 7 – Опис техничког решења за повезивање са ИС ЛПА крајњег 

корисника – попуњен и потписан 

− Образац 8 – Опис начина печатирања решења – попуњен и потписан 

− Образац 9 – Опис начина машинског ковертирања – попуњен и потписан 

− Образац 10 – Опис начина сортирања и паковања – попуњен и потписан 

− Узорак  коверте према опису из спецификације, са попуњеним подацима 

− Узорак обрасца „Пријемно-Доставне књиге“, са попуњеним подацима 

 

5.1.      ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Наручилац припрема Конкурсну документацију и води поступак на српском 

језику. Понуђач даје понуду на српском језику. 

 

5.2. КОМУНИКАЦИЈА 

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних 

набавки одвија искључиво писаним путем, односно путем поште, електронске 

поште или факсом. 

 

5.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА 

ДА   БУДЕ  САСТАВЉЕНА 

Понуђач МОРА све обрасце, прилоге и изјаве које је добио као део Конкурсне 

документације  да читко попуни и да их потпише одговорно (овлашћено) лице. 

У случају да Понуђач начини грешку приликом попуњавања образаца понуде, 

исту је могуће исправити на тај начин што ће погрешно унет податак прецртати 

и испод или поред уписати тачан податак, који ће оверити парафом Понуђача. 

 

5.4.      ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА 

  Ова набавка није подељена у партије 

              

5.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

  У овој набавци није дозвољена понуда са варијантама. 

 

5.6.     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. 
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У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду 

са подизвођачем. 

 

5.7.     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. 

 

5.8.      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 садржи:  

 

• податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 

поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

 

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

наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац изјаве). 

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. 

 

5.9.   ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ 

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. 
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5.10. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Конкурсна документација се може преузети на следећи начин:  

− са Портала јавних набавки – www.portal.ujn.gov.rs  

− са интернет странице Наручиоца – www.subotica.rs 

 

5.11.  НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ  

Понуда се подноси непосредно у Градској управи Града Суботице, у Услужном 

центру, пријемно место 10, 11 или 12, или путем поште, на адресу  - Градска 

управа Града Суботице,  24000 Суботица, Трг слободе 1. 

Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом 

отварања понуда може са сугурношћу утврдити да се први пут отвара,  са 

назнаком „ПОНУДА за  набавку услуге штампања решења за порез на 

имовину обвезника који не воде пословне књиге  ЈНМВ К 09/20 – „НЕ 

ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте уписују се назив и адреса понуђача, број телефона, име и 

презиме овлашћеног лица за контакт. 

Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема. 

 

5.12.   РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

  Рок за подношење понуда је 30.03.2020. године до 11,00 часова. 

  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 30.03.2020. године у 13,00 часова, у   

просторијама Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, канцеларија број 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. 

 

5.13. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

документа накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Суботица, 

Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, са назнаком: Измену, допуну или 

опозив понуде треба доставити на адресу: Град Суботица, Градска управа, 

Суботица, Трг слободе 1, са назнаком: ,,Измена понуде за јавну набавку 

услуге, ЈНМВ К 09/20 - НЕ ОТВАРАТИ  или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуге, ЈНМВ К 09/20 - НЕ ОТВАРАТИ” 

или 

“Опозив понуде за јавну набавку услуге, ЈНМВ К 09/20 - НЕ ОТВАРАТИ “ 

или 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге, ЈНМВ К 09/20 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. 

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

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

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

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

своју понуду. 

 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.subotica.rs/
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5.14. ВАЛУТА И ЦЕНА 

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, без урачунатог ПДВ-а и мора 

бити фиксна током трајања Уговора.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење 

свих њених саставних делова које сматра меродавним. 

 

5.15. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Плаћање ће се вршити сукцесивно, након извршене услуге по налогу Наручиоца, у 

року до 45 дана до дана пријема исправне фактуре. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

         Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђач доставља предрачун 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.         

 

5.16.  РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Вршилац услуге ће услугу вршити по Налогу Наручиоца до 28.02.2021. године.  

 

5.17.  РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Понуђач је обавезан да у понуди наведе рок важења понуде, који не може бити 

краћи од 30 дана од дана отварања понуде. 

 

5.18.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачу садржане у понуди 

који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач 

означио у понуди. 

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 

документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу 

садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног 

лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у 

документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен 

црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод 

поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 

начин. 

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди. Цена из понуде не сматра се поверљивим податком. 

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, 

до протека рока предвиђеног за отварање понуда. 

 

5.19. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ  ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште, електронске поште 

или факсом тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре дана истека рока за подношење 

понуда. 

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

захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
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одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити и 

на Порталу јавних набавки као и на својој интернет страници. 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем 

понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Градске 

управе града Суботица, 24000 Суботица, Трг слободе 1. са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, број 

ЈНМВ К 09/20. 

Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима 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 додатним информацијама или 

појашњењима путем електронске поште на 

емаил: javnenabavke@subotica.rs  радним даном након истека радног времена 

наручиоца то јест након 15 часова, примљени захтев ће се евидентирати код 

наручиоца следећег радног дана. 

Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима путем електронске поште на емаил: javnenabavke@subotica.rs   у 

данима када наручилац не ради, (викендом или у данима државног 

празника)  примљени захтев ће се евидентирати првог  радног дана у току трајања 

радног времена наручиоца од 07,00 часова до 15,00 часова. 

 

5.20. НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД   

         ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ 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.  

 

5.21.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“. 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом за 

понуђена добра Наручилац ће изабрати понуду у којој је понуђен дужи рок 

важења понуде. 

 

5.22. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде, потпише Изјаву о поштовању 

прописа, као доказ да је поштовао обавезе који произлазе из важећих прописа о 

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

да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  

 

mailto:javnenabavke@subotica.rs
mailto:javnenabavke@subotica.rs
mailto:javnenabavke@subotica.rs
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5.23. 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. 

 

5.24. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

   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 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 овог закона.  

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 

наруиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 

подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 159. Закона. 

  

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; 
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    (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 

 

5.25.  РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац може закључити уговор о јавној набавци, након доношења одлуке о 

додели уговора, ако у року предвиђеном ЗЈН, није поднет захтев за заштиту права 

или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен. 

Наручилац доставља уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у 

року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права. 

Ако наручилац не достави потписан уговор изабраном понуђачу у наведеном 

року, понуђач није дужан да потпише уговор, што се неће сматрати одустајањем 

од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет 

благовремен захтев за заштиту права.  

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, 

утврђен сходно члану 113, став 3. ЗЈН. 

 

5.26.  РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА  

 Наручилац ће одбити понуду ако: 

− понуђач не докаже да испуњава обавезне и додатне услове за учешће у 

поступку 

− понуђач понудио краћи рок важења понуде од прописаног конкурсном 

документацијом 
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− понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

5.27.  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију у року 

предвиђеном за подношење понуда. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам 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. 

 

5.28.  УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку 

јавне набавке после доношења Одлуке о додели уговора, односно Одлуке о 

обустави поступка, о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу. 

Наручилац је дужан да омогући увид у документацију у року од 2 дана од дана 

пријема писаног захтева понуђача, уз обавезу да заштити податке у складу са 

чланом 14. ЗЈН. 

 

5.29.  ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, уколико нису 

испуњени услови за доделу уговора из члана 108. ЗЈН. 

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 је дужан да у року од 5 дана од дана коначности одлуке о обустави 

поступка јавне набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне набавке на 

Порталу Управе за јавне набавке и на својој интернет страници. 

 

5.30. 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, Министарство 

финансија, Градска управа, Служба за локалне пореске администрације. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 

животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите  животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.  
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ЈНМВ К 09/20 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  1 

 

 

V ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

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

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] 

у поступку јавне набавке услуге штампања решења за порез на имовину обвезника који 

не воде пословне књиге, број ЈНМВ К 09/20, испуњава све услове из чл. 75. и 76. 

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

 

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

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

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

4) Да испуњава неопходни пословни капацитет: 

да за период који није дужи од пет (5) година од дана објављивања позива 

за подношење понуда, у уговореном квалитету вршио услугу масовне 

штампе која обухвата штампу, печатирање, инсертовање и 

персонализацију пошиљака, у укупном износу од минимум 3.000.000,00 

динара без ПДВ-а 

5) Да испуњава неопходни технички капацитет: 

• да располаже са једном (1) штампарском машином капацитета најмање 

35.000 листова А4 формата, дневно, за предштампу решења, захтева, 

опомена. 

• да располаже једном (1) штампарском машином капацитета најмање 

35.000 листова А4 формата, дневно, за предштампу уплатница. 

• да располаже једном (1) штампарском машином капацитета најмање 

35.000 листова А4 формата, дневно, за предштампу коверата. 

• да располаже једном (1) штампарском машином за печатирање решења, 

капацитета најмање 35.000 отисака дневно (папир формат А4) 

• да располаже једном (1) штампарском машином капацитета најмање 

35.000 отисака А4 формата, дневно, за персонализацију решења и 

Пријемно доставне књиге. 
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• да располаже једном (1) штампарском машином капацитета најмање 

35.000 листова А4 формата, дневно, за персонализацију уплатница. 

• да располаже системом – машином капацитета најмање 35.000 

инсертовања дневно, за машинско инсертовање решења, решења са 

уплатницом, захтева и опомена у коверте. 

• да располаже једном (1) штампарском машином капацитета најмање 

35.000 листова А4 формата, дневно, за персоналну штампу промењивих 

адресних података на ковертама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                                                _____________________                                                         

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  
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ЈНМВ К 09/20 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  1А 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке услуге штампања решења за порез на имовину 

обвезника који не воде пословне књиге, број ЈНМВ К 09/20, испуњава све услове из чл. 

75. и Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку, и то: 

 

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

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

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

 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                                                 _____________________                                                         

 

 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача.  
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ЈНМВ К 09/20 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  2 

 

Саставни део понуде чини образац – спецификација услуге 

 

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге 

штампања решења за порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив и седиште 

понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 
 

 

Контакт особа: 
 

 

Овлашћено лице: 
 

 

Телефон: 
 

 

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача: 
 

 

Матични број 

понуђача: 

 

 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности: 
 

 

Шифра делатности: 
 

 

  

 

Понуду подносим  

 

 

 

 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) понуда са подизвођачем 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив и седиште 

понуђача: 
 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 
 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности:  

Шифра делатности:  

  

 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив и седиште 

понуђача: 
 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 
 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности:  

Шифра делатности:  

  

Шифра делатности:  
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Назив и седиште 

понуђача: 
 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 
 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности:  

Шифра делатности:  

  

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Назив и седиште 

понуђача: 
 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 
 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности:  

Шифра делатности:  

  

Шифра делатности:  
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П О Н У Д А 

Цена се исказује у динарима.  
Р. 

бр. 

Врста услуге Тираж: Једин. 

цена без 

ПДВ-а 

Једин. 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

1. Предштампа решења 

(фиксни подаци), без 

перфорације из табака А4  

Обим: 1 лист.  

Формат: 21x29,7 цм. 

Папир: пр. принт ласерски 

80 г. 

Предштампа: једнострана у 

две боје. 

 
 

 

140.000 

комада 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Бланко папир за опомене 

Формат: 21x29,7 цм. 

Папир: пр. принт ласерски 

80 г. 

 

30.000  

комада 

    

3. Израда коверата без 

повратнице, без 

уштампаних променљивих 

адресних  података, влажно 

лепљење, за машинско 

инсертовање. 

Обим: 1 коверат. 

Формат: Ц6/5 (114 x 229 

мм), са прозором за Бар код. 

Папир: ковертни бели 80 г. 

Штампа: коверта на првој 

страни, 1/0 боја-црна. према 

„Додатном објашњењу 

процеса масовне штампе и 

припреме пореских решења“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

170.000 

комада 

    

4. Персонална штампа 

докумената (решења и 

опомена) из табака А4, у 

црној боји.  

Обим: А4, по 1 (једном) 

листу једнострано. 

Папир: А4 формата 

Штампа: уноса 

променљивих података у 

црној штампи на 80г у ПДФ 

формату, према „Додатном 

објашњењу процеса масовне 

штампе и припреме 

пореских решења“ 

 

 

 

 

 

 

170.000 

решења 

    

5. Персонална штампа 

образаца, пријемна књига 

двострано 

Папир: пре принт 

ласерски 80г. 

Опис: Штампа променљивих 

података у црној боји 

двострано на обрасцу 

„Пријемно-доставна књига“ 

који је у обавези да 

 

 

 

5.000 

комада 
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формира понуђач, према 

„Додатном објашњењу 

процеса масовне штампе и 

припреме пореских 

пошиљака“. 

Сваки образац се штампа у 

два истоветна примерка. 

6. Израда клишеа за 

печатирање 

1 

примерак 
    

7. Утискивање печата на 

решењу 

Утискивање печата на првој 

страни решења 

Опис: отисак печата мора 

бити оригиналне величине, 

отисак високе штампе - у 

боји плавог мастила 

PАNTONE BLUE 072 PE. 

Печатирање  мора  вршити 

лице које под материјалном 

и кривичном одговорношћу 

врши руковање печатом у 

поступку масовне штампе. 

Понуђач је у обавези да 

врати клише печата након 

извршене услуге по уговору. 

 

 

 

 

 

 

 

140.000 

утискивања 

    

8. Уштампавање променљивих 

адресних података на првој 

страни коверте у црној боји.  

Формат:   Ц 6/5 ( 114 x 229 

mm ),  бланко коверат са 

прозором за нумеричко 

графички контролни 

податак који се може 

користити у процесу 

инсертовања, а који се 

налази у горњем делу 

коверте (уколико се 

машинско упаривање 

пошиљака и коверата врши 

коришћењем контролног 

податка и апликације ИС 

ЛПА  за припрему масовне 

штампе, димензије прозора 

17мм х 45 мм, позиција 

прозора дефинисана 

позицијом контролног 

податка из апликације за 

припрему масовне штампе 

ИС ЛПА), или бланко 

коверат без прозора, влажно 

лепљење, прилагођен за 

машинско инсертовање са 

техничким решењем које 

омогућава убацивање 

упарених решења, опомена 

и уплатница; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170.000 

коверата 
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Опис: Штампа 

променљивих адресних 

података, на првој страни 

коверте у црној боји, према 

„Додатном објашњењу 

процеса масовне штампе и 

припреме пореских 
решења“ 

9. Машинско ковертирање 

решења и опомена, са 

неопходним претходним 

проверама упарености 

докумената са припадајућим 

ковертама у које се 

документи инсертују. А4. 

 

 

 

170.000 

докумената 

    

10. Штампа уплатница са QR-

кодом за порез на имовину 

физичких лица (А4) са 

ковертирањем у затвореном 

омоту на папиру са 

утиснутим лепком 

(квартално) према 

„Додатном објашњењу 

процеса масовне штампе и 

припреме пореских 

решења“. 

 

 

 

 

232.000 

уплатница 

    

11. Припрема ПДФ докумената 

за штампу уплатница пореза 

на имовину физичких лица 

на основу података 

добијених трансфером. 

А4. 

 

 

232.000 

докумената 

    

12. Припрема пошиљака 

уз употребу адресног кода 

приликом адресовања, 

сортирања и паковања у 

складу са важећом одлуком 

о утврђивању цена 

резервисаних поштанских 

услуга у унутрашњем 

поштанском саобраћају 

(„Сл. Гласник РС” 33/2014), 

по поштанским центрима 

односно  одредишним 

поштама, превоз и предаја 

тако припремљених 

пошиљака уручењу ЈП 

„Пошта Србије", пријемној 

пошти 24000  Суботица 

402.000 

пошиљака 

    

                                                                                 

                                                                                         УКУПНО: 
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Услови  плаћања: Плаћање ће се вршити сукцесивно, након извршене услуге по налогу 

Наручиоца, у року до 45 дана до дана пријема исправне фактуре. 

Рок извршења услуге: По налогу Наручиоца, до 28.02.2021. године 

Рок важења понуде: 
 

_______ (не краће од 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Стопа ПДВ: 

 

 

______ % 

Проценат вредности 

набавке који ће вршити 

подизвођач 

                               

______ % 

(попуњава само понуђац који подноси понуду са подизвођачем) 

 

 Напомене: 

-  Понуду сачинити према спецификацији услуге која је предмет јавне набавке,   

-  Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца, 

-  Понуда са варијантама није дозвољена, 

-     Цена је фиксна и не може се може мењати до коначне реализације уговора, 

-     Цена мора да садржи све трошкове и попусте понуђача,  

-  У случају да има више члана групе понуђача односно више подизвођача,   

одговарајући део обрасца копирати у довољном броју примерка, 

- Основни елементи понуђене цене су садржани у обрасцу понуде те се сматра да је 

сачињен образац структуре цене 

 

 

 

  

Датум  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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 ЈНМВ К 09/20 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  3 

 

VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

УГОВОР 

 О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -  

 УСЛУГЕ ШТАМПАЊА РЕШЕЊА ЗА ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА 

КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, ЈНМВ К 09/20 

 

 закључен између: 

 

1. Града Суботице, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 

100444843, матични број: 08070695, као наручиоца услуге (у даљем тексту: 

Наручилац) коју заступа Начелник Градске управе, Марија Ушумовић 

Давчик, мастер правник, с једне стране и  

 

2. ________________________________________________, са седиштем 

у_______________________, улица _____________________________ број 

___, ПИБ: _______________, матични број: ___________________, рачун 

број:_____________________________код____________________ банке, које 

заступа директор _________________________(у даљем тексту: Вршилац 

услуге), са друге стране 

 

______________________________                 ______________________________ 

______________________________                 ______________________________ 

______________________________                 ______________________________ 

          (остали понуђачи из групе понуђача)        (назив подизвођача) 

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка услуге штампања решења за порез на имовину 

обвезника који не воде пословне књиге, у свему према спецификацији Наручиоца, која 

се налази у прилогу овог Уговора и чини његов саставни део, и понуди Вршиоца услуге 

број___________ од __.__.2020. године, која је код Наручиоца заведена под бројем IV-

404-120/2020-** дана **.**.2020. године и која се налази у прилогу овог Уговора и чини 

његов саставни део. 

Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуге 

штампања решења за порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге, у 

складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 

68/15), под редним бројем ЈНМВ К 09/20, 

- да је Вршилац услуге доставио понуду од __.__.2020. године, која се налази у 

прилогу уговора и саставни је део овог Уговора, 

- да понуда Вршиоца услуге одговара техничким захтевима из конкурсне 

документације, 

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора у складу са чланом 108. ЗЈН, под 

бројем ********** дана **.**.2020. године. 
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Члан 2. 

Вредност услуге из члана 1. овог уговора износи: 

 

 ________________ динара без ПДВ-а 

_______________ динара  ПДВ 

              Укупно:  __________________ динара са ПДВ-ом 

(Словима: _______________________________________________ динара и ____/100) 

Реализација уговорене вредности ће се у 2020. години вршити до износа 

расположивих средстава у Финансијском плану и Плану набавки за 2020. годину. 

Обавезе које доспевају у 2021. години биће реализоване највише до износа средстава 

која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 

Члан 3. 

Уговорне стране сагласно изјављују да је јединична цена услуге која је предмет 

овог Уговора фиксна и не подлеже ревизији до коначне реализације овог Уговора. 

Јединичне цене предмета уговора су идентичне са ценама из понуде Вршиоца 

услуге. 

Наручилац задржава право да не реализује количину предмета уговора из 

спецификације у целости, уколико потреба за вршењем услуга из тачке 1. овог Уговора 

буде мањег обима. 

 

Члан 4. 

Вршилац услуге се обавезује да услугу из члана 1. овог уговора врши 

сукцесивно по налогу Наручиоца до 28.02.2021. године. 

 

Члан 5. 

Наручилац се обавезује да Вршиоцу услуге исплати накнаду за извршене услуге 

по налогу Наручиоца, у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре. 

 Вршилац услуге испоставља фактуру са назнаком Град Суботица, Трг слободе 

1, ПИБ: 100444843, матични број: 08070695, рачун број 840-27640-46, Народна банка 

Србије, Управа за трезор.    

 Регистрација фактура мора да гласи на директног корисника јавних средстава, 

који ће вршити плаћање, и то: 09693 Градска управа Суботица. 

Наручилац ће плаћање вршити са апропријације у Буџету Града: Раздео 4, глава 

02, функција 130, економска класификација 421422. 

 

Члан 6. 

Вршилац услуге се обавезује да:  

- обезбеди квалитетну везу  ка серверима Крајњег корисника, ради обезбеђења 

благовременог преузимања  података  за  штампу  пошиљака,   уплатница и  

коверата - највише у року од 2 сата од обавештења Крајњег корисника да је 

припрема електронских докумената завршена. 

 

- ако Вршилац услуге користи услугу подршке пословном процесу масовне 

штампе и уручења пореских решења Института „Михаило Пупин“, потребно је да  

поред свих услуга које су дефинисане описом услуга, одмах након одштампаног 

документа, обезбеди информацију да је документ одштампан, како би се на основу 

јединствене идентификације, која је достављена у  текстуалној датотеци, у  бази 

података ажурирала информација о томе. 
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Уколико  Вршилац  услуге  информацију  да  је  документ  одштампан  

обезбеђује   на други начин, потребно је да након одштампаних документа која су  

му  достављена  за штампу достави Крајњем кориснику услуга  списак  свих  

одштампаних  докумената,  са датумом  штампе,  како  би  Крајњи корисник,  

ангажујући  Институт  „Михаило   Пупин“  са којим има уговор о одржавању ИС 

ЛПА, ажурирао у бази података информацију да је документ  одштампан. 

Списак са информацијом о одштампаном документу мора  бити  достављен 

електронском путем одмах након завршетка штампе претходно предатих 

докумената, у дефинисаним  роковима  за  штампу.  Информација  о  одштампаном  

документу  се  креира тако што се додаје као последња колона у текстуалним 

датотекама, преузетим од Крајњег корисника, у  којима се налазе подаци за 

адресовање пошиљака, уплатница и коверата. 

 

- сортира пошиљке у складу са важећом Одлуком о утврђивању цена 

резервисаних поштанских услуга у  унутрашњем  поштанском  саобраћају,  што  се  

може  вршити коришћењем одговарајуће апликације коју обезбеђује Вршилац 

услуге. 

 

- креира, штампа и извози у електронски облик „Пријемно - Доставне књиге“, 

према обрасцу који је потребно да креира према »Додатном објашњењу процеса 

масовне штампе и припреме пореских пошиљака», што се може вршити коришћењем  

одговарајуће апликације коју обезбеђује Вршилац услуге. 

 

Крајњи корисник ће омогућити понуђачу да изврши претходно упознавање 

са информатичком инфраструктуром која се користи  за  креирање  електронских 

докумената, што не подразумева упознавање са функционалностима ИС ЛПА. 

 

Током процеса  штампе понуђач је у обавези да обезбеди програмску 

усаглашеност са структуром и  типом података за масовну штампу Крајњег 

корисника и  комуникациону везу ка серверима Крајњег корисника. 

 

Члан 7. 

 Вршилац услуге се обавезује да услугу из члана 1. овог уговора изврши 

благовремено,  квалитетно и у складу са правилима струке. 

 Вршилац услуге је дужан тако организовати процес да се испоштују рокови које 

постави Крајњи корисник услуге.  

 Према динамици и броју пошиљака за штампу које Крајњи корисник доставља 

за пошиљке од 60.000 до 100.000 комада у року од максимум 72 сата почев од 

достављеног обавештења Крајњег Корисника услуге електронском поштом о обавези 

преузимања података за штампу у одређеном броју.  

 

Члан 8. 

Вршилац услуге је у обавези да трајно чува као службену тајну сваки документ, 

информацију, податак или друге чињенице о пореским обвезницима, сходно члану 7. 

Закона о пореском поступку и пореској администрацији (’’Сл.гласник РС’’, бр. 

80/02...108/16, 30/18 и 95/18). 

 

Члан 9. 

Вршилац услуге 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 
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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 10. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних разлога, 

сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са 

одредбама Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 

68/2015). 

Измена и допуна Уговора не односи се на цену, која мора бити фиксна током 

важења Уговора. 

 

Члан 11. 

 Свака уговорна страна може отказати Уговор са отказним роком од 30 дана, који 

тече од дана уручења писаног отказа. 

 Свака уговорна страна има право да без отказног рока, уз писано обавештење, 

раскине Уговор, уколико друга уговорна страна крши  одредбе овог Уговора. 

 

Члан 12. 

Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог 

Уговора ће решавати мирним путем – споразумно. 

У случају немогућности споразумног решавања спорних питања уговара се 

надлежност Суда у Суботици. 

 

Члан 13. 

На све што није регулисано овим уговором, примениће се одредбе Закона о 

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

 

                                                                     Члан 14. 

Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака од којих Наручилац задржава 5 

примерака, а Вршилац услуге 1 примерак. 

Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране 

уговарача. 

 

 

 

 

 

ВРШИЛАЦ УСЛУГЕ         НАРУЧИЛАЦ 

 

 

 

Модел уговора мора да буде попуњен, потписан од стране одговорног лица, чиме 

потврђује да прихвата елементе модела уговора.  

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у 

модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи. 
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у својству понуђача 

______________________________ из ________________________ улица 

_____________________ бр. ___,  дајем следећу 

         

 

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

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо при 

састављању понуде за јавну набавку мале вредности услуге штампања решења за порез 

на имовину обвезника који не воде пословне књиге, ЈНМВ К 09/20, поштовали обавезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача. Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица СВАКОГ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА. 

 

Датум  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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ЈНМВ К 09/20 

ОБРАЗАЦ БРОЈ:  5 

 

 

 

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести 

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 

како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, (Назив 

понуђача) даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке услуге штампања решења за порез на имовину обвезника који 

не воде пословне књиге, бр ЈНМВ К 09/20, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

 

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

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 

Закона.  

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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XI ОПИС ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  Понуђачи су у обавези да сачине кратак опис техничког решења за 

повезивање са ИС ЛПА Крајњег корисника услуге, за све тачке наведене у техничком 

опису решења (од 1 до 4). 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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XII ОПИС НАЧИНА ПЕЧАТИРАЊА РЕШЕЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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XIII ОПИС НАЧИНА МАШИНСКОГ КОВЕРТИРАЊА И ПРЕТХОДНИХ 

ПРОВЕРА УПАРЕНОСТИ ДОКУМЕНАТА СА ПРИПАДАЈУЋИМ КОВЕРТАМА 

У КОЈЕ СЕ ДОКУМЕНТИ ИНСЕРТУЈУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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ЈНМВ К 09/20 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  10 

 

 

XIV ОПИС НАЧИНА СОРТИРАЊА И ПАКОВАЊА У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋОМ 

ОДЛУКОМ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА РЕЗЕРВИСАНИХ ПОШТАНСКИХ 

УСЛУГА У УНУТРАШЊЕМ ПОШТАНСКОМ САОБРАЋАЈУ, ПО 

ПОШТАНСКИМ ЦЕНТРИМА ОДНОСНО ОДРЕДИШНИМ ПОШТАМА, 

ПРЕВОЗА И ПРЕДАЈЕ ТАКО ПРИПРЕМЉЕНИХ ПОШИЉАКА НА УРУЧЕЊЕ 

ЈП “ПОШТА СРБИЈЕ”, ПРИЈЕМНОЈ ПОШТИ 24000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 


