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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије», бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник 

Републике Србије», бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка број  7 Бр 6/15-

1 од 26.03.2015.г. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број  7 Бр 

6/15-2 од 26.03.2015.г. , припремљена је  

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну набавку  6/15 -  Канцеларијског и штампаног 

материјала 
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попуни (ОБРАЗАЦ 3) – за сваку партију посебно 
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X Образац изјаве о обавези достављања средства 

финансијског обезбеђења у случају доделе уговора 

(ОБРАЗАЦ 4)  
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I   -  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о наручиоцу  

 Наручилац: Институт за кукуруз „Земун Поље“   
 Адреса: Слободана Бајића број 1, 11185 Београд,Земун  

 Интернет страница: www.mrizp.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке  
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке: добра – Канцеларијски и штампани материјал за 

период од годину дана, по партијама 

  

Назив и ознака из Општег речника набавки:  

 30125110 – Тонер за ласерске штампаче  

 30125120 – Тонер за фотокопир апарате 

 30192000 – Канцеларијски материјал 

 30197000 – Ситна канцеларијска опрема 

 30199000 – Канцеларијски материјал од хартије и др. артикли 

 22800000 – Регистратори од хартије или картона, рачуноводствене књиге, 

фасцикле, обрасци и други штампани канцеларијски  

 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 

набавци. 

 

5. Контакт: 

Особа за контакт је Јелена Бајагић, email адреса javnenabavke@mrizp.rs.     
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке:  добра – Набавка канцеларијског материјала  за 

период од годину дана, по партијама:  

 Партија 1 – Канцеларијски материјал 

 Партија 2 – Штампани материјал 

 Партија 3 – Оригинални тонери и рибони 

 

2. Назив и ознака из општег речника набавке: 

 30125110 – Тонер за ласерске штампаче  

 30125120 – Тонер за фотокопир апарате 

 30192000 – Канцеларијски материјал 

 30197000 – Ситна канцеларијска опрема 

 30199000 – Канцеларијски материјал од хартије и др. артикли 

 22800000 – Регистратори од хартије или картона, рачуноводствене књиге, 

фасцикле, обрасци и други штампани канцеларијски  

http://www.mrizp.rs/
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

1. Врсте, техничке карактеристике , количина и опис добара 

 

Партија 1 

Канцеларијски материјал 

Р

б Назив добра опис јед.мере количина 

1 зидни сат   ком 1 

2 Калкулатор "Olimpia LCD-4312" или одговарајући ком 19 

3 Табла са штипаљком за писање ком 10 

4 лепак 

универзални, безбојни лепак за стакло 

керамику,папир 40 гр ком 63 

5 Селотејп  15/33 ком 230 

6 Лепљива трака  50/66   провидна и мат ком 287 

7 

Обострано лепљиве 

траке   ком 6 

8 Држач за селотејп 15/33   ком 3 

9 

кутија за спајалице са 

магнетом   ком 1 

10 

Лепљиви блок листићи - 

стикери 75×75  1/100 листа ком 59 

11 Папирна коцка 90 × 90 mm ,  500 листића ком 4 

12 Адинг ролне  57 mm 1+0 ком 100 

13 

Термо ролна за 

фискалне касе 44/40 mm 
ком 400 

14 

Термо ролна за 

фискалне касе 28/40 mm 
ком 200 

15 

Термо ролна за 

фискалне касе 57/50 mm, дужина 30m 
ком 100 

16 

Термо ролна за 

фискалне касе 57/48 mm 
ком 10 

17 факс ролна 210mm×30m ком 130 

18 

Трака са етикетама за 

штампач за бар кодове за штампач "Zebra" TPL 2844 ком 2 

19 Гумице за брисање   ком 129 

20 Хемијске оловке 

дебљина писања 0,7mm, ергономски 

држач ком 635 

21 

Хемијске оловке 

четворобојне   ком 10 

22 

оловка хемијска  0,7 

mm 

ball point pen, Line plus SSL 3500 или 

одговарајуће  
ком 243 

23 Маркер 0,5 mm перманент 0,5 mm ком 29 

24 Маркер 1 mm перманент 1 mm ком 508 

25 Маркер 1-5 mm перманент 1-5 мм обли врх ком 494 

26 Маркер 10 mm перманент 10 мм  врх коцкаст ком 30 

27 Маркер за CD   ком 18 

28 Сигнир 1/4 сигнир маркери, 4 боје у паковању пак 64 
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29 

Графитне мине за 

техничке оловке  0,5 фиола 98 

30 

Графитне мине за 

техничке оловке  0,7 фиола 10 

31 Техничке оловке 0,5 0,5 ком 78 

32 Техничке оловке 0,7 0,7 ком 2 

33 Графитне оловке графитна HB ком 290 

34 Резач за оловке метални ком 105 

35 Коверте за ЦД  папирне ком 100 

36 

Кутија са бравом, за 

одлагање чување ЦД-

ова   ком 2 

37 Коректор 1/1 ком. 203 

38 Коректор траке Трака, 5mm*10mm, 10m  ком 77 

39 Коректор у оловци 7ml ком 23 

40 Т – лењир 30cm, pvc ком 32 

41 Лењири  60cm, pvc ком 3 

42 Муниција за хефталицу 

Бакарна, 24/6, 1/1000, Delta или 

одговарајућа ком 2500 

43 

Кутија за архиву са 

поклопцем 

49x34x31cm, доњи део је од 

петослојног картона и поклопца од 

трослојног картона. Носивост 40kg. 

Стаје 5-8 регистратора. ком 20 

44 регистратор ПВЦ ужи  А4 ком 15 

45 

регистратори са 

механизмом и 

улошком ужи 

А4 картонски са кутијом, ојачан 

металном шином ком 182 

46 регистратор ПВЦ шири  А4 ком 15 

47 

регистратори са 

механизмом и 

улошком шири 

А4 картонски са кутијом, ојачан 

металном шином ком 642 

48 

регистратор А-5 мали 

за требовање 

А5 картонски са кутијом, ојачан 

металном шином ком 6 

49 Фасцикле картонске  А4 ком 573 

50 

Фасцикле картонске са 

гумом широка  А4 ком 100 

51 

Фасцикле картонске са 

гумом уска 
700g 

ком 109 

52 Фолије за документа "L" 1/100, 80 микрона ком 1.630 

53 Фолије за документа "U" 

PVC, дебље, A4, провидне, са рупама 

1/100 ком 7.000 

54 

Пластична коверта са 

копчом 

А4, квалитетнија пластика, 150 

микрона ком 50 

55 

ПВЦ фасцикла са 

механизмом 280g проширена ком 515 

56 Свеске А5, укоричена А5 тврде корице коцке, 100 листа ком 13 

57 Свеске А4, укоричена А4 тврде корице коцке, 100 листа ком 169 

58 Свеска Б5 

176*250мм,  око 100 листа, тврде 

корице  ком 24 

59 Спајалице за хартију 30 mm, никловане, коси врх, 1/100 ком 408 

60 Спајалице за хартију 50 mm ком 9 

61 Бушач аката 50 листа ком 1 

62 Бушач аката 20 листа ком 7 
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63 

Декламерица, 

расхефтивач за муницију 24/6 ком 13 

64 Маказе 

Канцеларијске, 21 цм са челичном 

оштрицом 
ком 11 

65 Нож за отварање поште метални ком 3 

66 Хефталица 

Kлешта метална, хромирана за 

муницију 24/6 Delta или одговарајуће ком 147 

67 Каро папир А3, 1/250 рис 49 

68 

папир за штампање и 

фотокопирање А4 

А класа, A4; 1/500; 80 gr, belina 

min.169±3% neprovidnost min.95%  za 

fotokop.laser i inkjet štampače (copy 

print, copy 2-side, fax, color white)u klasi 

Navigatora рис 1408 

69 

папир за штампање и 

фотокопирање А4 у 

различитим бојама 

5 пастелних боја по 50 листова, рис од 

250 листова рис 2 

70 

папир за штампање и 

фотокопирање А4 у 

зеленој боји рис од 250 листова рис 1 

71 

Папир-муфлон,  А4-

бели   ком 100 

72 

папир за 

фотокопирање 

А3, 80g/m2, 500ком, IQ или 

одговарајуће рис 1 

73 Полица за акта  пластична ком 10 

74 

Преградни картони у 

боји А4, више боја 
ком 200 

75 Самолепљиве eтикете  21x12 или 21x16mm ком 1000 

76 Самолепљиве eтикете  

Димензије105x57mm,  Tip Рамипа или 

одговарајуће ком 500 

77 Самолепљиве eтикете  

blanko, оријентационе димензије 

5x4cm ком 1300 

78 Самолепљиве eтикете  

димензија 70 х 37 мм, 24 налепнице по 

листу А4 формата, паковање од 25 А4 

листова 

паковањ

е 2 

79 Endlos папир    1+2  240 x 12, 6” кутија 10 

80 Блок за дневни пазар   ком 71 

81 Деловодник Б4 Б4, 200 листа, шивени ком 2 

82 

Скраћени деловодник 

А4 А4-скраћени, 100 листа, шивени ком 15 

83 

Доставна књига за 

пошту    ком 5 

84 Персонални досије   ком. 20 

85 

интерна  доставна 

књига А4, 100 листа шивена ком 7 

86 Велика свеска 23,8x34,5cm ком. 8 

87 

Књига дневних 

извештаја   ком 6 

88 

књига излазних 

фактура А4, 100 листа шивена 
ком 8 

89 

књига примљених 

рачуна А4, 100 листа шивена ком 5 

90 

Налог магацину да 

прими А5 NCR, 1/100 листа 
блок 

30 

91 Налог магацину да изда А5 NCR, 1/100 листа  блок 60 

92 Налог за уплату   блок 35 

93 Налог за исплату   блок 25 
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94 Налог за пренос   блок 25 

95 Налог за наплату   блок 15 

96 мастило плаво плаво 30ml за печате ком 30 

97 јастуче за печат S120 ком 2 

98 Печат датумар   ком 2 

99 Печат датумар  висина слова 3,8mm ком 1 

          

           

 

 

        Партија 2 

Штампани материјал 

Рб Назив добра опис јед.мере Количина 

1 

Самолепљива ПВЦ 

фолија у боји, писмо 

латиница техника израде 

сито штампа, димензије 

250x330mm 

врсте упозорења:  забрана 

употребе отвореног пламена, 

забрањен рад мотора са 

унутрашњим сагоревањем, 

забрањено пушење,  опасност од 

пожара, опасност од експлозије, 

забрањено паркирање, забрањено 

истакање горива                                                                                      Ком 100 

2 

Самолепљива ПВЦ 

фолија у боји, писмо 

латиница техника израде 

сито штампа, димензије 

200x300mm 

врсте упозорења:  ознака за спољне 

хидранте Ком 20 

3 Етикете 20x50mm ком 50 

4 

Папирне етикете са 

рупом  

(50+90 пром.8) водоотп.папир 

ком 93.350 

5 Коверте A4 са логом фирме ком 1600 

6 коверте А5 са логом фирме ком 1.000 

7 Коверте 23*11cm ком 3.170 

8 

коверте А8 америкен 

(без прозора) са логом фирме ком 4.400 

9 

коверте А8 америкен 

(десни прозор) са логом фирме ком 3.000 

10 

коверте А8 америкен 

(леви прозор) са логом фирме ком 3.000 

11 

Самолепљиве етикете за 

затварање килограмских 

врећа 

димензија 230мм х 80мм пун колор, 

рицоване, испоручене појединачно ком 5.000 

12 Самолепљиве етикете 

димензије 230мм х 80мм - 

декларација за 5кг врећу, 

испоручене у ролни ком 5.000 

13 Самолепљиве етикете 

налепница са задње стране вреће 

обе димензије врећа пун колор 

димензије 55мм х 80мм, испоручене 

у ролни ком 10.000 

14 Папирне етикете   

димензије 8x11,5cm. Основа бела, 

припрему за штампу доставља 
ком 

6.000 
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Наручилац  

15 провидни селотејп  

(широки, уски, штампани за 

узорковање 50x60mm са 

одштампаним текстом и знаком 

Института преузетим од 

Лабораторије, добре лепљивости у 

магацинским условима на 

ПВЦ/папирној подлози, отпорно на 

брисање текста) ком 180 

16 Меморандуми 

4 мутације (на писму: ћирилица и 

латиница; на језику: енглеском и 

руском ); боје: зелена (C-100, M-20, 

V-100, K-40) и жута – златотисак или 

без златотиска (C-0, M-20, V-100, K-0), 

Припрему штампе доставља 

Институт ком 9.350 

17 

Магацинска картица РК-

30 400g папир ком 3.100 

18 

отпремница са 

меморандумом и 

перформацијом 

 А5 блок 210 

19 

реверс са 

меморандумом и 

перформацијом 

  А5 блок 2 

21 

Налог магацину да 

прими 

са одштампаним текстом и знаком 

Института, А5 NCR, 1/100 листа 
блок 70 

22 Налог магацину да изда 

са одштампаним текстом и знаком 

Института, А5 NCR, 1/100 листа  
блок 

167 

            Партија 3 

Оригинални тонери и рибони 

Рб Штампач Тип тонера јед.мере Количина 

1 

Тонер за штампач HPLJ  

Pro MFP M127 HP 83A 
ком 7 

2 

Тонер за штампач HPLJ 

2015 

HP 53A 
ком 

6 

3 

Тонер за штампач HPLJ  

P1102 HP 85A 
ком 4 

4 

Тонер за штампач HPLJ  

P2050d HP05X/05A 
ком 

1 

5 

Тонер за штампач HPLJ  

Pro 400 M401 80A (CF280A) 
ком 6 

6 

Тонер за штампач HPLJ 

1018 HP 12A 
ком 1 

7 

Тонер за штампач HPLJ 

1020 HP 12A 
ком 

11 

8 

Тонер за штампач HPLJ 

1200  HP 15X/15A 
ком 

 

1 

9 

Тонер за штампач HPLJ 

P2055d HP05X/05A 
ком 

4 

10 

Тонер за штампач HPLJ 

3055 12A 
ком 

1 

11 

Тонер за штампач HPLJ 

500 color M 551  
ком 

1 
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12 

Тонер за штампач HPLJ 

P2015 
53A ком 

2 

13 

Тонер за штампач 

"Samsung" ML-1450 ML6060D6 
ком 

2 

14 

Тонер за штампач 

"Samsung" ML-1660 MLT-D104S 
ком 6 

15 

Тонер за штампач 

"Samsung" ML-1750 ML-1710D3 
ком 

2 

16 

Тонер за штампач 

"Samsung" ML-2850D ML-D2850B 
ком 3 

17 

Тонер за штампач 

"Samsung" SCX-421601(E) SCX-4216D3 
ком 1 

18 

Тонер за штампач 

"Samsung" SCX-4300 MLT-D109S 
ком 

1 

19 

Тонер за штампач 

"Samsung" SCX-4521F SCX-4521D3 
ком 2 

20 

Тонер за штампач 

"Samsung" SCX-4623F MLT-D105L 
ком 

8 

21 

Тонер за штампач 

"Samsung" SCX-4655 117 
ком 

4 

22 

Траке за штампач "Epson 

LX-300-II" рибон траке 
ком 

1 

23 

Траке за штампач "Epson 

LQ 680" рибон траке 
ком 

2 

24 

Траке за штампач "Epson 

DFX 8000" рибон траке 
ком 

1 

25 

Тонер за фотокопир 

"Toshiba e-studio 205" T-1640E ком 2 

            

НАПОМЕНЕ: 

Уписане количине у спецификацији су оквирне, тј. количине се могу мењати у 

току трајања уговора у зависности од потреба Наручиоца, али до износа 

процењене вредности предмета јавне набавке. Понуђена добра  морају у 

потпуности да одговарају техничким карактеристикама. Потребно је да 

понуђач уз понуду достави узорке следећих добара: 

 За партију 1: 

- Маркер 1mm и 1-5mm  рб.25  и рб.26 

- Муниција за хефталицу   рб.42 

- Хефталица   рб.66 

- Папир за копирање   рб.68 

 

 

Узорке изабраног понуђача наручилац  ће задржати до дана истека уговора, 

ради оцењивања саобразности испоручених добара и узорака. Узорке 

осталих понуђача наручилац ће задржати до закључења уговора са 

изабраним понуђачем, после чега ће их вратити понуђачима. 

Понуђач је у обавези да робу достави на начин прописан за ту врсту робе.  



Конкурсна документација за јавну набавку број 6/15                                            10 /63 
 

Квалитет 

 

Под квалитетом се подразумева да одабрани понуђач испоручи добра у 

складу са траженом спецификацијом  као и стандардима који важе за 

наведена добра. 

 

За партију 1 - роба мора бити оригинално упакована и декларисана на 

српском језику. Декларација која прати робу мора да саджи све податке у 

складу са законом и правилником о декларисању а нарочито податке којима 

се доказује усаглашеност испоручене робе са карактеристикама, 

спецификацијом и описима траженим у конкурсној документацији. 

За партију 3 – понуђена добра морају бити ОЕМ производи. ОЕМ тонери и 

кетриџи морају бити оригинални производи, који су произведени од 

произвођача опреме за коју се набављају и морају бити испоручени у 

оригиналним фабричким паковањима (са холограмом, заштитном 

налепницом и сл. у зависности од ОЕМ произвођача). 

 

Контрола квалитета 

 

Наручилац ће одредити одговорно лице које ће извршити контролу квалитета 

по пријему добара које испоручи одабрани Понуђач . Наручилац има право 

да изврши рекламацију добара у року од десет дана од дана  пријема  

добра и контроле квалитета. Одговорно лице наручиоца ће упутити писану 

рекламацију одабраном понуђачу који је дужан да у року од пет дана изврши 

исправку и испоручи нова добра који су у складу са траженом 

спецификацијом добара. 

 

Гаранција квалитета 

 

Максимална гаранција на понуђена добра је 12 месеци од дана испоруке 

добара. Гаранција мора да се односи на квалитет материјала као и на саму 

функционалност испоручених добара. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 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;  

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;  

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објављивања позива за подношење понуде;  

4) 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;  

5) 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
 

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:  
  
- потребно је да у погледу финансијског капацитета  није пословао са  

губитком у  2013-ој и 2014-ој години, као и да у последњих шест месеци 

који предходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуде 

није имао евидентирану блокаду рачуна. 

- потребно је у погледу пословног капацитета, да је у периоду не 
дужем од три године до дана објављивања позива за подношење 
понуда закључио минимум три уговора за испоруку добара која су 
предмет набавке, у вредности по уговору најмање: 

 1.500.000,00  динара без пдв-а, за партију 1, 
 600.000,00 динара без пдв-а, за партију 2, 
 500.000,00 динара без пдв-а, за партију 3, 

 
- потребно је да у погледу кадровског капацитета има минимум 3 
радно ангажована лица на пословима која су предмет набавке.  
 

           - потребно је у погледу техничког капацитета да располаже са  ми- 
            нимум 1 доставним возилом. 
  
1.3 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 
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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.   

 
Уколико понуду подноси група понуђача додатне услове за учешће у   
поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, сви понуђачи из групе 
понуђача испуњавају заједно. 

  
 
   

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона:  
 ДОКАЗ:  

 Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из регистра надлежног Привредног суда; 

  
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона  

ДОКАЗ: 
ПРАВНА ЛИЦА:  

 Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног 
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре;  

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

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

 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 
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може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта).  

*Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона  

ДОКАЗ:  

ПРАВНА ЛИЦА:  

 Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена 

мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за 

привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му 

је као привредном друштву изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објаве позива за 

подношење понуда;  

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ:  

 Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности, или потврда Агенције за привредне 

регистре да код тог органа није регистровано, да му је као 

привредном субјекту изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објаве позива за 

подношење понуда 

 

 ФИЗИЧКА ЛИЦА:  

 Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања одређених послова.   
*Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 

 
  

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона  
 ДОКАЗ:  
 
 Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

 
*Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 

 

 
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  

ДОКАЗ:  
 

 Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у 
поглављу XII ). Изјава мора да буде потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  

 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.   
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

 1) Доказ о располагању финансијским капацитетом доказује 

достављањем: 

   Финансијских извештаја за 2013. и  2014. годину.   

   изјаве дате на меморандуму  потписане од стране одговорног 

лица понуђача, којом под пуном материјалном, кривичном и 

моралном одговорношћу гарантује да понуђач није био у 

блокади последњих шест месеци. 

 
 

            2) Доказ о располагању пословним капацитетом: 

 

 Обрасци 8-1,8-2,8-3 – Списак склопљених уговора 

 Обрасци 8а,8б,8в – Потврде правних субјеката са којима су закључени 

уговори, као доказ да је испорука добара извршена у свему у складу 

са уговорима наведеним у Обрасцима 8-1,8-2,8-3  – Списак 

склопљених уговора. 

 

3) Доказ о располагању кадровским капацитетом: 

 Изјава  понуђача (на меморандуму,потписана и оверена и заведена) 

којом потврђује да има минимум три радно ангажована лица на 

пословима која су предмет набавке, 

 

4) Доказ о располагању техничким капацитетом: 
 

 Изјава  понуђача (на меморандуму,потписана и оверена и заведена) 

којом потврђује да поседује минимум једно доставно возило, 

 копију важеће саобраћајне дозволе, 

 
  

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели 
уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну 
набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа. 

  

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 
пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. Лице уписано у Регистар понуђача може 

уместо достављеног доказа за услове из чл. 75. ст. 1. Закона навести у понуди 

интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
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кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да 
ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 
издати од стране надлежних органа те државе. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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V   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 

 

 На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну  адресу, 

контакт особу и телефон. 

 

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

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 

учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица 

Слободана Бајића број 1,  11185 Земун - Београд, са назнаком: „ПОНУДА ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – Канцеларијски и штампани материјал, по 

партијама, јавна набавка број 6/15, – НЕ ОТВАРАТИ“, са назнаком партије/а за 

коју се подноси понуда. 

 

Понуда  се   сматра    благовременом   уколико  је   примљена    од стране    

наручиоца    до 27.04.2015. године до 12,00 часова. Отварање понуда ће се 

обавити истог дана са почетком у 12,15 часова у просторијама наручиоца. 

Потребно је да понуђач уз понуду достави узорке следећих добара:  

 За партију 1: 

- Маркер 1mm и 1-5mm  рб.25  и рб.26 

- Муниција за хефталицу   рб. 42 

- Хефталица   рб. 66 

- Папир за копирање   рб.68 

 

 Узорке је потребно упаковати у затворену коверту или кутију где ће на 

предњој страни писати: Понуду доставити на адресу: Институт за кукуруз 

„Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1,  11185 Земун - Београд, са 

назнаком: „УЗОРЦИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – Канцеларијски и штампани 

материјал, партија број ______________, јавна набавка број 6/15, а на полеђини 

назив и адреса понуђача. 

 

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

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 

према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 

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

наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

 

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

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

подносити, сматраће се неблаговременом. 
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Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, Понуђач може 

такву грешку отклонити и поред исправљеног дела понуде ставити потпис 

одговорног лица понуђача и извршити оверу печатом.  

 

Понуда мора да садржи: 

 Образац понуде (ОБРАЗАЦ 1) 

 Образац понуде (ОБРАЗАЦ 2) 

 Модел уговора за партију 1 

 Модел уговора за партију 2 

 Модел уговора за партију 3 

 Образац структуре цене са упутством како да се попуни за партију 1 

(ОБРАЗАЦ 3-1) 

 Образац структуре цене са упутством како да се попуни за партију 2 

(ОБРАЗАЦ 3-2) 

 Образац структуре цене са упутством како да се попуни за партију 3 

(ОБРАЗАЦ 3-3) 

 Образац изјаве о обавези достављања средства финансијског 

обезбеђења у случају доделе уговора (ОБРАЗАЦ 4) 

 Образац трошкова припреме понуде (ОБРАЗАЦ  5) 

 Образац изјаве о независној понуди (ОБРАЗАЦ  6) 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона 

(ОБРАЗАЦ  7) 

 Списак уговора за испоруку добара (ОБРАЗАЦ 8-1) и потврде правних 

субјеката (ОБРАЗАЦ 8а)  

 Списак уговора за испоруку добара (ОБРАЗАЦ 8-2) и потврде правних 

субјеката (ОБРАЗАЦ 8б)  

 Списак уговора за испоруку добара (ОБРАЗАЦ 8-3) и потврде правних 

субјеката (ОБРАЗАЦ 8в)  

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца 

изјава датих под кривичном и материјалном одговорношћу) потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може 

да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати 

обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача који се 

доставља као саставни део заједничке понуде. 

 

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

 

4. 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. 



Конкурсна документација за јавну набавку број 6/15                                            18 /63 
 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за 

кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1,  11185 Земун - 

Београд, са назнаком: 

 

 „Измена  понуде  за  јавну набавку добара – Канцеларијски и 

штампани материјал, ЈН бр. 6/15 -  НЕ  ОТВАРАТИ”, са назнаком 

партије/а на коју се односи измена. 

 „Допуна  понуде  за  јавну набавку добара – Канцеларијски и 

штампани материјал, ЈН бр. 6/15 -  НЕ  ОТВАРАТИ”, са назнаком 

партије/а на коју се односи допуна. 

 „Опозив  понуде  за  јавну набавку добара – Канцеларијски и штампани 

материјал, ЈН бр. 6/15 -  НЕ  ОТВАРАТИ”, са назнаком партије/а на коју 

се односи опозив.  

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Канцеларијски и 

штампани материјал, ЈН бр. 6/15 -  НЕ  ОТВАРАТИ”, са назнаком 

партије/а на коју се односи измена и допуна.  

 

На полеђини коверте навести обавезно навести назив понуђача, тачну  

адресу, контакт особу и телефон. У случају да понуду подноси група 

понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе, адресу, контакт особу и телефон сваког од учесника у 

заједничкој понуди. 

 

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

мења своју понуду. 

 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може 

учествовати у више заједничких понуда. 

 

У Обрасцу понуде (ОБРАЗАЦ 2), понуђач наводи на који начин подноси 

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

понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 

понуде (ОБРАЗАЦ 2), 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. 
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова 

који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, 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. 

 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде 

мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 

податке из члана 81, ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду  

 који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  

 

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

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како 

се доказује испуњеност услова. 

 

  Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ  

 

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

 

Наручилац се обавезује да добављачу плаћање врши на месечном нивоу, 

сукцесивно, минимум 15 дана, а максимум 45 дана од дана достављене, 

потписане и оверене фактуре за претходни месец, на текући рачун 

добављача. Добављач је у обавези да уз фактуру достави спецификацију 

испоручених добара. 

 

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока  

 

Гаранција за испоручена добра – не може да буде краћа од 12 месеци од 

дана испоруке добара. 
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8.3. Захтев у погледу рока испоруке добара 

 

Добра ће се испоручивати сукцесивно и то у року од највише 5 дана од 

момента пријема писаног требовања Наручиоца. Место испоруке – на 

адресу наручиоца - улица Слободана Бајића 1, Земун Поље. 

 

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 

понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 

облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 

мењати понуду. 

 

 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ВРЕДНОСТ 

У ПОНУДИ 

 

Вредности у понуди исказати у динарима, са свим зависним трошковима 

које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 

Вредности у понуди  су фиксне и не могу се мењати. 

 

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

складу са чланом 92. Закона. 

 

 

10. 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  

 

• Пореске обавезе – назив државног органа: Пореска управа 

(Министарство финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет 

адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се 

добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или 

службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским 

обавезама које администрирају ови органи; 

 

• Заштита животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту 

животне средине (Министарство рударства и енергетике Републике Србије), 

адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www. 

merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже  Јовановић 

27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs; 

• Заштита при запошљавању, условима рада - назив државног органа: 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, адреса: 

Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 

 

http://www.minrzs.gov.rs/
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач, за обезбеђење испуњења уговорних обавеза, при закључењу 

уговора, доставља оригинал сопствене бланко менице, са клаузулом „без 

протеста“, прописно потписане и оверене са копијом депо картона, 

овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, за добро 

извршење посла у износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која траје 

најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.  

Саставни део Конкурсне документације је Образац 4 - Изјава којом се 

понуђачи обавезују да ће, у случају доделе уговора, доставити средства 

финансијског обезбеђења предвиђена у Конкурсној документацији.   

 

12.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац 

ставља на располагање. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

  

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

наручиоца: Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 

1, 11185 Земун - Београд, електронске поште на e-mail: javnenabavke@mrizp.rs. 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуде.Питања се достављају на меморандуму заинтересованог лица са 

деловодним бројем и датумом, оверено печатом заинтересованог лица и 

потписано од стране одговорног лица заинтересованог лица, најкасније 5 

дана пре истека рока за подношење  

 

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

захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 

информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници. 

 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

јавна набавка број 6/15”. 

 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 

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

подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда. 
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 

мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 

понуде телефоном није дозвољено. 

 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво  писменим путем, 

односно путем поште, електронске поште или факсом. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да 

у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 

помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. 

 

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. 

 

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ 

СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 

јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 

истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде 

додељен уговор, дужан је да при закључењу уговора преда наручиоцу бланко 

меницу за добро извршење посла, са клаузулом „без протеста“, прописно 

потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну 

менице и потврдом о регистрацији менице, у износу 15% од вредности 

уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана истека рока за 

коначно извршење посла.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. 
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16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. 

 

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

Уколико након оцене понуда применом наведеног критеријума, две или више 

понуда буду имале једнаку цену, биће изабрана понуда понуђача који је 

понудио дужи рок плаћања. Уколико понуђачи нуде једнаку цену и исти рок 

плаћања, биће изабрана понуда понуђача која има дужи рок важења 

понуде, о чему ће понуђачи бити писмено обавештени. 

 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

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

и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе 

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

заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине. (ОБРАЗАЦ 7). 

 

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 

заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 

 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје 

наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено 

доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 

непосредно, на адресу наручиоца Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица 

Слободана Бајића број 1, 11185 Земун - Београд, електронске поште на e-mail 

javnenabavke@mrizp.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев 

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

против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 

одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 

учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 

поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од 

дана пријема захтева. 

 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 

позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 

сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца 

најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права 

долази до застоја рока за подношење понуда. 
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После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке,  рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од 

дана пријема одлуке. 

 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 

предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или 

могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 

подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог 

рока. 

  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 

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

радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати 

приликом подношења претходног захтева. 

 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 

таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу 

наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив 

на број: уписати подак о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: уписати редом ЗЗП; назив 

наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту. Потврда мора бити издата од стране банке, којом ће се потврдити да 

је уплата републичке административне таксе за подношење захтева за 

заштиту права у поступку ЈН број 6/15 – Канцеларијски и штампани 

материјал, по партијама, број партије, реализована. Потврда банке мора  да 

садржи печат банке и потпис овлашћеног лица, јасну ознаку да је уплата 

таксе извршена и датум када је уплата исте реализована, односно извршена.   

 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 

80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор 

није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене 

понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 

динара. 

 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне 

набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења 

одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 

динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац 

сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа 

од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне 

набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 

 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од осам дана од истека рока 

за подношење захтева за заштиту права. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 

пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. 
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VI - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  1 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПАРТИЈИ/АМА ЗА КОЈУ/E  СЕ ПОДНОСИ ПОНУДА 

 

 

Подносим понуду за (заокружити): 

 

А. Целокупну јавну набавку 

Б.  За партију/е 

 

 

Број партије за коју подносим понуду (заокружити): 

 

Број партије Назив партије 

Партија 1. Канцеларијски материјал 

Партија 2. Штампани материјал 

Партија 3. Оригинални тонери и рибони 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 
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VII – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 2 

 
 

Понуда бр ________________ од ____________________ за јавну набавку   добара -

Канцеларијски и штампани материјал за период од годину дана, обликована 

по партијама, за партију број_______-

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-

mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив 

банке: 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 

подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке 

о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група 

понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

1) 

Назив подизвођача:  

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони 

број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони 

број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  

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

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 

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

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони 

број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони 

број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони 

број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  

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

понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у 

заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се 

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

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Добра – Канцеларијски и штампани материјал, 

обликована по партијама, за партију број ___________ - 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

Рок и начин плаћања 

(минимум 15  дана од дана 

службеног пријема рачуна) 

 

_____________________________ дана 

од дана службеног пријема 

рачуна. 

Рок важења понуде (минимум 

30 дана од дана отварања 

понуда) 

 

_____________________________ дана 

од дана отварања понуда 

 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

 

 

Напомене:  

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 

понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 

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

ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

* Образац понуде копирати и доставити за сваку партију посебно. 
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VIII   МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1 – Канцеларијски материјал 

 

УГОВОР 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:   

 

 

Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 

Земун - Београд, кога заступа  директор др Бранка Кресовић, као  Наручилац  

са једне стране 

 

и 

 
________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују:  

 

 да је Институт за кукуруз „Земун Поље“ као Наручилац, у складу са 

Законом о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије, бр. 

124/12) спровео поступак јавне набавке добара, редни број 6/15  – 

Канцеларијски и штампани материјал, по партијама, ЈН бр. 6/15; 

 

 да је Наручилац у спроведеном поступку, изабрао понуду Понуђача 

број ______________ од __________године, као најповољнију за партију 1 – 

Канцеларијски материјал. 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

 

Добављач се обавезује да испоручи добра – Канцеларијски материјал, врста 

и количина добара ближе су одређени Техничком спецификацијом која је 

саставни део конкурсне документације, ЈН бр. 6/15. Количине у 

спецификацији су оквирне, тј. количине се могу мењати у току трајања 

уговора у зависности од потреба Наручиоца, али до износа процењене 

вредности предмета јавне набавке.  

 

 

 

ЦЕНА 

Члан 3. 

 

Уговорне стране су сагласне да уговорена цена за испоручена добра, која  



Конкурсна документација за јавну набавку број 6/15                                            31 /63 
 

су предмет овог уговора,  износи : 

- ____________ динара без обрачунатог ПДВ-а, односно, (и словима, без 

обрачунатог ПДВ-а: _________________________________________________________) и  

- ____________ динара са обрачунатим ПДВ-ом, (и словима, са обрачунатим 

ПДВ-ом: ______________________________________________________________________) 

 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

 

Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити преносом средстава на 

текући рачун  Добављача____________________________________у року од ________ 

дана од дана службеног пријема рачуна за испоручени 

_________________________________________. 

 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 5. 

 

Добављач се обавезује да при закључењу уговора, доставља оригинал 

сопствене бланко менице, са клаузулом „без протеста“, прописно 

потписане и оверене са копијом депо картона, овлашћењем за попуну 

менице и потврдом о регистрацији менице, за добро извршење посла у 

износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање тридесет 

дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. 

 

 

РОК  И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 

 

Добављач се обавезује да сукцесивно испоручује потребну количину робе, а 

на основу писаног требовања Наручиоца, које садржи врсту и количину робе 

и то у року од _______ дана  од момента добијања требовања, на адресу 

Слободана Бајића 1, Земун Поље.  

Добављач се обавезује да испоручи добра из члана 2. овог уговора у свему 

под условима из конкурсне документације.  

 

 

Члан 7. 

 

Лице задужено за вршење неопходних радњи у комуникацији са 

Добављачем као и за контролу квалитета достављених производа и праћење 

уредног извршавања уговорених обавеза од стране Добављача је запослени 

у Одељењу комерцијалних послова Наручиоца. 

Приликом пријема канцеларијског материјала води се записник који 

овлашћени представници Наручиоца и Добављача састављају и потписују, а 

отпремницу потврђује потписом  овлашћени представник Наручиоца који је 

дужан да испоручени канцеларијски материјал прегледа и саопшти 

примедбе Добављачу у погледу видљивих недостатака. Писани приговор на 
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квалитет и количину Наручилац је дужан да истакне Добављачу у року од 10 

дана од момента испоруке односно преузимања, а за скривене недостатке, 

одмах по сазнању за исте. 

Наручилац је дужан да достави писану рекламацију – приговор, а Добављач 

да отклони недостатке у најкраћем могућем року од пет дана од пријема 

писане рекламације 

 

Члан 8. 

 

Добављач је обавезан да приликом извршења предмета набавке и то од 

момента закључења уговора па до испоруке сарађује и доноси одлуке у 

договору са овлашћеним представником Наручиоца. 

Добављач се обавезује да канцеларијски материјал који је предмет овог 

уговора задовољава важеће стандарде и прописе из ове области и да 

одговарају опису и спецификацији из понуде. 

Отпремница, потписана од стране Наручиоца и представника Добављача 

заједно са рачуном, представља основ плаћања за испоручена добра. 

 

Члан 9. 

 

Уговор се склапа на рок од годину дана од дана закључења уговора. 

 

 

ЗАШТИТА АУТОРСКИХ ПРАВА 

Члан 10. 

 

Све информације, које проистичу из овог Уговора, су поверљиве и могу да 

буду доступне трећим лицима само у неопходном оквиру, који проистиче из 

предмета овог Уговора. Преузете информације и документација не могу да 

буду копирани, изнајмљивани, присвајани и објављивани електронским 

методама или фотокопирањем, без писмене сагласности Уговорних страна. 

Добављач гарантује Наручиоцу да испорука добара, по овом Уговору, не 

повређује патенте трећих лица и друга права индустријске својине. 

 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 11. 

 

Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор, у случајевима када 

Добављач: 

- не приступи извршењу уговорне обавезе; 

- не испоручи добра на начин описан у Техничкој спецификацији предмета 

набавке; 

- не достави средства финансијског обезбеђења на начин и у року 

утврђеном 5. овог Уговора. 

Наручилац ће писаним путем обавестити Добављача о једностраном 

раскиду уговора. Отказни рок је 60 дана од дана писаног обавештења о 

раскиду уговора,а ради спровођења новог поступка јавне набавке. 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку број 6/15                                            33 /63 
 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 

 

Приоритет докумената за тумачење и примену овог Уговора је по следећем 

редоследу: 

- Уговор, 

- Конкурсна документација Наручиоца, ЈН бр. 6/15. 

 

 

Члан 13. 

 

Саставни део овог Уговора је: 

1. Понуда број __________ од ____________2015. године, 

2. Образац структуре цене. 

 

 

Члан 14. 

 

За све што није регулисано овим Уговором,  примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима.  

 

 

Члан 15. 
 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора, уговорне стране ће 

решавати споразумно.  

У случају спора, уговорне стране уговарају надлежност  Привредног суда у 

Београду. 

 

Члан 16. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 

представника уговорних страна. 

 

Члан 17. 

 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) 

примерка, за сваку уговорну страну. 

 

 

 
ДОБАВЉАЧ                                    НАРУЧИЛАЦ 

                 Директора 

            

 

                                                                                       др Бранка Кресовић   
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VIII   МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2 – Штампани материјал 

 

УГОВОР 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:   

 

 

Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 

Земун - Београд, кога заступа  директор др Бранка Кресовић, као  Наручилац  

са једне стране 

 

и 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују:  

 

 да је Институт за кукуруз „Земун Поље“ као Наручилац, у складу са 

Законом о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије, бр. 

124/12) спровео поступак јавне набавке добара, редни број 6/15  – 

Канцеларијски и штампани материјал, по партијама, ЈН бр. 6/15; 

 

 да је Наручилац у спроведеном поступку, изабрао понуду Понуђача 

број ______________ од __________године, као најповољнију за партију 2 – 

Штампани материјал. 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 2. 

 

Добављач се обавезује да испоручи добра – Штампани материјал, врста и 

количина добара ближе су одређени Техничком спецификацијом која је 

саставни део конкурсне документације, ЈН бр. 6/15. Количине у 

спецификацији су оквирне, тј. количине се могу мењати у току трајања 

уговора у зависности од потреба Наручиоца, али до износа процењене 

вредности предмета јавне набавке.  

 

 

 

ЦЕНА 

Члан 3. 

 

Уговорне стране су сагласне да уговорена цена за испоручена добра, која 

су предмет овог уговора,  износи: 
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- ____________ динара без обрачунатог ПДВ-а, односно, (и словима, без 

обрачунатог ПДВ-а: 

_________________________________________________________________________) и  

- ____________ динара са обрачунатим ПДВ-ом, (и словима, са обрачунатим 

ПДВ-ом: 

_______________________________________________________________________) 

 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

 

Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити преносом средстава на 

текући рачун Добављача______________________________________у року од 

________ дана од дана службеног пријема рачуна за испоручени штампани 

материјал. 

 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 5. 

 

Добављач се обавезује да при закључењу уговора, доставља оригинал 

сопствене бланко менице, са клаузулом „без протеста“, прописно 

потписане и оверене са копијом депо картона, овлашћењем за попуну 

менице и потврдом о регистрацији менице, за добро извршење посла у 

износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање тридесет 

дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. 

 

 

РОК  И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

Члан 6. 

 

Добављач се обавезује да сукцесивно испоручује потребну количину робе, а 

на основу писаног требовања Наручиоца, које садржи врсту и количину робе 

и то у року од _______ дана  од момента добијања требовања, на адресу 

Слободана Бајића 1, Земун Поље.  

Добављач се обавезује да испоручи добра из члана 2. овог уговора у свему 

под условима из конкурсне документације.  

 

 

Члан 7. 

 

Лице задужено за вршење неопходних радњи у комуникацији са 

Добављачем као и за контролу квалитета достављених производа и праћење 

уредног извршавања уговорених обавеза од стране Добављача је запослени 

у Одељењу комерцијалних послова Наручиоца. 

Приликом пријема робе води се записник који овлашћени представници 

Наручиоца и Добављача састављају и потписују, а отпремницу потврђује 

потписом  овлашћени представник Наручиоца који је дужан да испоручени 
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штампани материјал прегледа и саопшти примедбе Добављачу у погледу 

видљивих недостатака. Писани приговор на квалитет и количину Наручилац је 

дужан да истакне Добављачу у року од 10 дана од момента испоруке 

односно преузимања, а за скривене недостатке, одмах по сазнању за исте. 

Наручилац је дужан да достави писану рекламацију – приговор, а Добављач 

да отклони недостатке у најкраћем могућем року од пет дана од пријема 

писане рекламације 

 

Члан 8. 

 

Добављач је обавезан да приликом извршења предмета набавке и то од 

момента закључења уговора па до испоруке сарађује и доноси одлуке у 

договору са овлашћеним представником Наручиоца. 

Добављач се обавезује да штампани материјал који је предмет овог уговора 

задовољава важеће стандарде и прописе из ове области и да одговарају 

опису и спецификацији из понуде. 

 

Члан 9. 

 

Уговор се склапа на рок од годину дана од дана закључења уговора. 

 

 

ЗАШТИТА АУТОРСКИХ ПРАВА 

 

Члан 10. 

 

Све информације, које проистичу из овог Уговора, су поверљиве и могу да 

буду доступне трећим лицима само у неопходном оквиру, који проистиче из 

предмета овог Уговора. Преузете информације и документација не могу да 

буду копирани, изнајмљивани, присвајани и објављивани електронским 

методама или фотокопирањем, без писмене сагласности Уговорних страна. 

Добављач гарантује Наручиоцу да испоруком добара, по овом Уговору, не 

повређује патенте трећих лица и друга права индустријске својине. 

 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 11. 

 

Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор, у случајевима када 

Добављач: 

- не приступи извршењу уговорне обавезе; 

- не испоруче добра на начин описан у Техничкој спецификацији предмета 

набавке; 

- не достави средства финансијског обезбеђења на начин и у року 

утврђеном 5. овог Уговора. 

Наручилац ће писаним путем обавестити Добављача о једностраном 

раскиду уговора. Отказни рок је 60 дана од дана писаног обавештења о 

раскиду уговора,а ради спровођења новог поступка јавне набавке. 
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ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 

 

Приоритет докумената за тумачење и примену овог Уговора је по следећем 

редоследу: 

- Уговор, 

- Конкурсна документација Наручиоца, ЈН бр. 6/15. 

 

 

Члан 13. 

 

Саставни део овог Уговора је: 

1. Понуда број __________ од ____________2015. године, 

2. Образац структуре цене. 

 

 

Члан 14. 

 

За све што није регулисано овим Уговором,  примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима.  

 

Члан 15. 
 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора, уговорне стране ће 

решавати споразумно.  

У случају спора, уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у 

Београду. 

 

 

Члан 16. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 

представника уговорних страна. 

 

 

Члан 17. 

 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) 

примерка, за сваку уговорну страну. 

 

 
ДОБАВЉАЧ                                       НАРУЧИЛАЦ 

                     Директор 

            

 

                                                                                       др Бранка Кресовић   
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    VIII   МОДЕЛ УГОВОРА  ЗА ПАРТИЈУ 3 – Оригинални тонери и рибони 

 

УГОВОР 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:   

 

Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 

Земун - Београд, кога заступа  директор др Бранка Кресовић, као  Наручилац  

са једне стране 

 

и 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују:  

 

 да је Институт за кукуруз „Земун Поље“ као Наручилац, у складу са 

Законом о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије, бр. 

124/12) спровео поступак јавне набавке добара, редни број 6/15  – 

Канцеларијски и штампани материјал, по партијама, ЈН бр. 6/15; 

 

 да је Наручилац у спроведеном поступку, изабрао понуду Понуђача 

број ______________ од __________године, као најповољнију за партију 3 – 

Оригинални тонери и рибони. 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

 

Добављач се обавезује да испоручи добра  – Оригинални  тонери и рибони, 

врста и количина добара ближе су одређени Техничком спецификацијом 

која је саставни део конкурсне документације, ЈН бр. 6/15. Количине у 

спецификацији су оквирне, тј. количине се могу мењати у току трајања 

уговора у зависности од потреба Наручиоца, али до износа процењене 

вредности предмета јавне набавке.  

 

 

КВАЛИТЕТ 

Члан 3. 

 

Добра су оригинални производи, који су произведени од произвођача 

опреме за коју се набављају и морају бити испоручени у оригиналним 
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фабричким паковањима (са холограмом, заштитном налепницом и сл. у 

зависности од ОЕМ произвођача). 

 

 

ЦЕНА 

Члан 4. 

 

Уговорне стране су сагласне да уговорена цена за испоручена добра, која 

су предмет овог уговора,  износи: 

- ____________ динара без обрачунатог ПДВ-а, односно, (и словима, без 

обрачунатог ПДВ-а: 

_________________________________________________________________________) и  

- ____________ динара са обрачунатим ПДВ-ом, (и словима, са обрачунатим 

ПДВ-ом: 

_______________________________________________________________________) 

 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5. 

 

Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити преносом средстава на 

текући рачун Добављача____________________________________у року од ________ 

дана од дана службеног пријема рачуна за испоручене тонере и рибоне. 

 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 6. 

 

Добављач се обавезује да при закључењу уговора, доставља оригинал 

сопствене бланко менице, са клаузулом „без протеста“, прописно 

потписане и оверене са копијом депо картона, овлашћењем за попуну 

менице и потврдом о регистрацији менице, за добро извршење посла у 

износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање тридесет 

дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. 

 

 

РОК  И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 7. 

 

Добављач се обавезује да сукцесивно испоручује потребну количину робе, а 

на основу писаног требовања Наручиоца, које садржи врсту и количину робе 

и то у року од _______ дана  од момента добијања требовања, на адресу 

Слободана Бајића 1, Земун Поље.  

Добављач се обавезује да испоручи добра из члана 2. овог уговора у свему 

под условима из конкурсне документације.  
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Члан 8. 

 

Лице задужено за вршење неопходних радњи у комуникацији са 

Добављачем као и за контролу квалитета достављених производа и праћење 

уредног извршавања уговорених обавеза од стране Добављача је запослени 

у Одељењу комерцијалних послова Наручиоца. 

Приликом пријема робе води се записник који овлашћени представници 

Наручиоца и Добављача састављају и потписују, а отпремницу потврђује 

потписом  овлашћени представник Наручиоца који је дужан да испоручену 

робу прегледа и саопшти примедбе Добављачу у погледу видљивих 

недостатака. Писани приговор на квалитет и количину Наручилац је дужан да 

истакне Добављачу у року од 10 дана од момента испоруке односно 

преузимања, а за скривене недостатке, одмах по сазнању за исте. 

Наручилац је дужан да достави писану рекламацију – приговор, а Добављач 

да отклони недостатке у најкраћем могућем року од пет дана од пријема 

писане рекламације. 

 

Члан 9. 

 

Уговор се склапа на рок од годину дана од дана закључења уговора. 

 

 

 

ЗАШТИТА АУТОРСКИХ ПРАВА 

Члан 10. 

 

Све информације, које проистичу из овог Уговора, су поверљиве и могу да 

буду доступне трећим лицима само у неопходном оквиру, који проистиче из 

предмета овог Уговора. Преузете информације и документација не могу да 

буду копирани, изнајмљивани, присвајани и објављивани електронским 

методама или фотокопирањем, без писмене сагласности Уговорних страна. 

Добављач гарантује Наручиоцу да испоруком добара, по овом Уговору, не 

повређује патенте трећих лица и друга права индустријске својине. 

 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 11. 

 

Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор, у случајевима када 

Добављач: 

- не приступи извршењу уговорне обавезе; 

- не испоручи добра на начин описан у Техничкој спецификацији предмета 

набавке; 

- не достави средства финансијског обезбеђења на начин и у року 

утврђеном чланом 6. овог Уговора. 

Наручилац ће писаним путем обавестити Добављача о једностраном 

раскиду уговора. Отказни рок је 60 дана од дана писаног обавештења о 

раскиду уговора,а ради спровођења новог поступка јавне набавке. 
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ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 

 

Приоритет докумената за тумачење и примену овог Уговора је по следећем 

редоследу: 

- Уговор, 

- Конкурсна документација Наручиоца, ЈН бр. 6/15. 

 

Члан 13. 

 

Саставни део овог Уговора је: 

1. Понуда број __________ од ____________2015. године, 

2. Образац структуре цене. 

 

Члан 14. 

 

За све што није регулисано овим Уговором,  примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима.  

 

Члан 15. 
 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора, уговорне стране ће 

решавати споразумно.  

У случају спора, уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у 

Београду. 

 

Члан 16. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 

представника уговорних страна. 

 

Члан 17. 

 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) 

примерка, за сваку уговорну страну. 

 

 

 

 

ДОБАВЉАЧ                                       НАРУЧИЛАЦ 

                    Директор 

            

 

                                                                                       др Бранка Кресовић   
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IX – ОБРАЗАЦ 3-1 

ЗА ПАРТИЈУ 1 – Канцеларијски материјал 
 

Добра – Канцеларијски и штампани материјал, ЈН бр. 6/15 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 1 – Канцеларијски материјал 

  

 

 

         

  

     Канцеларијски материјал 

Рб Назив добра опис 
назив произвођача и 

земља порекла 

јед. 

мере 

количи

на 

јединична 

цена без 

ПДВа 

Укупна 

вредност 

без ПДВа 

јединична 

цена са 

ПДВом 

Укупна 

вредност 

са ПДВом 

  I II III IV V VI VII=VxVI VIII IX=VxVIII 

1 зидни сат     ком 1       

2 Калкулатор "Olimpia LCD-4312" или одговарајући   ком 19       

3 Табла са штипаљком за писање   ком 10       

4 лепак 

универзални, безбојни лепак за 

стакло керамику,папир 40 гр   ком 63 
  

    

5 Селотејп  15/33   ком 230       

6 Лепљива трака  50/66   провидна и мат   ком 287       

7 

Обострано лепљиве 

траке     ком 6 
  

    

8 Држач за селотејп 15/33     ком 3       

9 

кутија за спајалице са 

магнетом     ком 1 
  

    

10 

Лепљиви блок листићи - 

стикери 75×75  1/100 листа   ком 59 
  

    

11 Папирна коцка 90 × 90 mm ,  500 листића   ком 4       

12 Адинг ролне  57 mm 1+0   ком 100       

13 

Термо ролна за 

фискалне касе 44/40 mm   
ком 400 

  
    

14 

Термо ролна за 

фискалне касе 28/40 mm   
ком 200 
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15 

Термо ролна за 

фискалне касе 57/50 mm, дужина 30m   
ком 100 

  
    

16 

Термо ролна за 

фискалне касе 57/48 mm   
ком 10 

  
    

17 факс ролна 210mm×30m   ком 130       

18 

Трака са етикетама за 

штампач за бар кодове за штампач "Zebra" TPL 2844   ком 2 
  

    

19 Гумице за брисање     ком 129       

20 Хемијске оловке 

дебљина писања 0,7mm, 

ергономски држач   ком 635 
  

    

21 

Хемијске оловке 

четворобојне     ком 10 
  

    

22 
оловка хемијска  0,7 mm 

ball point pen, Line plus SSL 3500 или 

одговарајуће    
ком 243 

  
    

23 Маркер 0,5 mm перманент 0,5 mm   ком 29       

24 Маркер 1 mm перманент 1 mm   ком 508       

25 Маркер 1-5 mm перманент 1-5 мм обли врх   ком 494       

26 Маркер 10 mm перманент 10 мм врх коцкаст   ком 30       

27 Маркер за CD     ком 18       

28 Сигнир 1/4 сигнир маркери, 4 боје у паковању   пак 64       

29 

Графитне мине за 

техничке оловке  0,5 
 

фио

ла 98 
  

  
30 

Графитне мине за 

техничке оловке  0,7 
 

фио

ла 10 
  

  31 Техничке оловке 0,5 0,5 
 

ком 78   

  32 Техничке оловке 0,7 0,7 
 

ком 2   

  33 Графитне оловке графитна HB 
 

ком 290   

  34 Резач за оловке метални 
 

ком 105   

  35 Коверте за ЦД   
 

ком 100   

  
36 

Кутија са бравом, за 

одлагање чување ЦД-ова   
 

ком 2 
  

  37 Коректор 1/1 
 

ком. 203   

  38 Коректор траке Трака, 5mm*10mm, 10m  
 

ком 77   

  39 Коректор у оловци 7ml 
 

ком 23   
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40 Т – лењир 30cm, pvc 
 

ком 32   

  41 Лењири  60cm, pvc 
 

ком 3   

  
42 Муниција за хефталицу 

Бакарна, 24/6, 1/1000, Delta или 

одговарајућа 
 

ком 2500 
  

  

43 

Кутија за архиву са 

поклопцем 

49x34x31cm, доњи део је од 

петослојног картона и поклопца од 

трослојног картона. Носивост 40kg. 

Стаје 5-8 регистратора. 
 

ком 20 

  

  44 регистратор ПВЦ ужи  А4 
 

ком 15   

  

45 

регистратори са 

механизмом и улошком 

ужи 

А4 картонски са кутијом, ојачан 

металном шином 
 

ком 182 

  

  46 регистратор ПВЦ шири  А4 
 

ком 15   

  

47 

регистратори са 

механизмом и улошком 

шири 

А4 картонски са кутијом, ојачан 

металном шином 
 

ком 642 

  

  
48 

регистратор А-5 мали за 

требовање 

А5 картонски са кутијом, ојачан 

металном шином 
 

ком 6 
  

  49 Фасцикле картонске  А4 
 

ком 573   

  
50 

Фасцикле картонске са 

гумом широка  А4 
 

ком 100 
  

  
51 

Фасцикле картонске са 

гумом уска 
700g 

 

ком 109 
  

  52 Фолије за документа "L" 1/100, 80 микрона 
 

ком 1.630   

  
53 Фолије за документа "U" 

PVC, дебље, A4, провидне, са 

рупама 1/100 
 

ком 7.000 
  

  
54 

Пластична коверта са 

копчом 

А4, квалитетнија пластика, 150 

микрона 
 

ком 50 
  

  
55 

ПВЦ фасцикла са 

механизмом 280g проширена 
 

ком 515 
  

  56 Свеске А5, укоричена А5 тврде корице коцке, 100 листа 
 

ком 13   

  57 Свеске А4, укоричена А4 тврде корице коцке, 100 листа 
 

ком 169   

  
58 Свеска Б5 

176*250мм,  око 100 листа, тврде 

корице  
 

ком 24 
  

  59 Спајалице за хартију 30 mm, никловане, коси врх, 1/100 
 

ком 408   

  



Конкурсна документација за јавну набавку број 6/15                                            45 /63 
 

60 Спајалице за хартију 50 mm 
 

ком 9   

  61 Бушач аката 50 листа 
 

ком 1   

  62 Бушач аката 20 листа 
 

ком 7   

  

63 

Декламерица, 

расхефтивач за муницију 24/6 
 

ком 13 

  

  

64 Маказе 

Канцеларијске, 21 цм са 

челичном оштрицом 
 

ком 11 
  

  

65 

Нож за отварање 

поште метални 
 

ком 3 

  

  

66 Хефталица 

Kлешта метална, хромирана за 

муницију 24/6 Delta или 

одговарајуће 
 

ком 147 

  

  67 Каро папир А3, 1/250 
 

рис 49   

  

68 

папир за штампање и 

фотокопирање А4 

А класа, A4; 1/500; 80 gr, belina 

min.169±3% neprovidnost min.95%  

za fotokop.laser i inkjet štampače 

(copy print, copy 2-side, fax, color 

white)u klasi Navigatora 
 

рис 1408 

  

  

69 

папир за штампање и 

фотокопирање А4 у 

различитим бојама 

5 пастелних боја по 50 листова, 

рис од 250 листова 
 

рис 2 

  

  

70 

папир за штампање и 

фотокопирање А4 у 

зеленој боји рис од 250 листова 
 

рис 1 

  

  

71 

Папир-муфлон,  А4-

бели   
 

ком 100 

  

  

72 

папир за 

фотокопирање 

А3, 80g/m2, 500ком, IQ или 

одговарајуће 
 

рис 1 

  

  73 Полица за акта  пластична 
 

ком 10   

  

74 

Преградни картони у 

боји А4, више боја 
 

ком 200 
  

  75 Самолепљиве eтикете  21x12 или 21x16mm 
 

ком 1000   

  

76 Самолепљиве eтикете  

Димензије105x57mm,  Tip 

Рамипа или одговарајуће 
 

ком 500 
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77 Самолепљиве eтикете  

blanko, орјентационе димензије 

5x4cm 
 

ком 1300 

  

  

78 Самолепљиве eтикете  

димензија 70 х 37 мм, 24 

налепнице по листу А4 

формата, паковање од 25 А4 

листова 
 

пак

ова

ње 2 

  

  
79 

Endlos папир    1+2  240 x 12, 6” 

 

кутиј

а 
10 

  

  80 Блок за дневни пазар   
 

ком 71   

  81 Деловодник Б4 Б4, 200 листа, шивени 
 

ком 2   

  

82 

Скраћени деловодник 

А4 А4-скраћени, 100 листа, шивени 
 

ком 15 

  

  

83 

Доставна књига за 

пошту    
 

ком 5 

  

  84 Персонални досије   
 

ком. 20   

  

85 

интерна  доставна 

књига А4, 100 листа шивена 
 

ком 7 

  

  86 Велика свеска 23,8x34,5cm 
 

ком. 8   

  

87 

Књига дневних 

извештаја   
 

ком 6 

  

  

88 

књига излазних 

фактура А4, 100 листа шивена 
 

ком 8 
  

  

89 

књига примљених 

рачуна А4, 100 листа шивена 
 

ком 5 

  

  

90 

Налог магацину да 

прими А5 NCR, 1/100 листа 
 

блок 
30 

  

  

91 

Налог магацину да 

изда А5 NCR, 1/100 листа  
 

блок 
60 

  

  92 Налог за уплату   
 

блок 35   

  93 Налог за исплату   
 

блок 25   

  94 Налог за пренос   
 

блок 25   

  95 Налог за наплату   
 

блок 15   

  96 мастило плаво плаво 30ml за печате 
 

ком 30   
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97 јастуче за печат S120 
 

ком 2   

  98 Печат датумар   
 

ком 2   

  
99 Печат датумар  висина слова 3,8mm 

 

ком 1   

  

         

  
Укупна вредност партије 1 : ________________________ 

         

  

 Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

- У колони под редним бројем III уписује се назив произвођача и земља порекла. 

- У колони под редним бројем VI уписује се јединична цена без ПДВа. 

- У колони под редним бројем VII уписује се укупна вредност без ПДВа добијена множењем количине и одговарајуће цене. 

- У колони под редним бројем VIII уписује се јединична цена са ПДВом. 

- У колони под редним бројем IX уписује се укупна вредност са ПДВом добијена множењем количине и одговарајуће цене 

-Испод сваке партије уписати укупну вредност за ту  партију. 

 

 

 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                     М.П.                                 

                                 ___________________________                  ________________________ 

 
*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 

или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно 

дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке понуде 
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IX – ОБРАЗАЦ 3-2 

ЗА ПАРТИЈУ 2 – Штампани материјал 
 

Добра – Канцеларијски и штампани материјал, ЈН бр. 6/15 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 2 – Штампани материјал 

  

 

 

         

  

     Штампани  материјал 

Рб Назив добра опис 
јед. 

мере 
количина 

јединична 

цена без 

ПДВа 

Укупна 

вредност без 

ПДВа 

јединична 

цена са 

ПДВом 

Укупна вредност 

са ПДВом 

  I II III IV V VI=IVxV VII VIII=IVxVII 

1 

Самолепљива ПВЦ 

фолија у боји, писмо 

латиница техника 

израде сито штампа, 

димензије 250x330mm 

врсте упозорења:  забрана 

употребе отвореног пламена, 

забрањен рад мотора са 

унутрашњим сагоревањем, 

забрањено пушење,  опасност од 

пожара, опасност од експлозије, 

забрањено паркирање, забрањено 

истакање горива                                                                                      Ком 100 

  

    

2 

Самолепљива ПВЦ 

фолија у боји, писмо 

латиница техника 

израде сито штампа, 

димензије 200x300mm 

врсте упозорења:  ознака за 

спољне хидранте Ком 20 

  

    

3 Етикете 20x50mm ком 60       

4 

Папирне етикете са 

рупом  

(50+90 пром.8) водоотп.папир 

ком 93.350 

  

    

5 Коверте A4 са логом фирме ком 1600       

6 коверте А5 са логом фирме ком 1.000       

7 Коверте 23*11cm ком 3.170       
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8 

коверте А8 америкен 

(без прозора) са логом фирме ком 4.400 

  

    

9 

коверте А8 америкен 

(десни прозор) са логом фирме ком 3.000 

  

    

10 

коверте А8 америкен 

(леви прозор) са логом фирме ком 3.000 

  

    

11 

Самолепљиве етикете 

за затварање 

килограмских врећа 

димензија 230мм х 80мм пун колор, 

рицоване, испоручене појединачно ком 5.000 

  

    

12 Самолепљиве етикете 

димензије 230мм х 80мм - 

декларација за 5кг врећу, 

испоручене у ролни ком 5.000 

  

    

13 Самолепљиве етикете 

налепница са задње стране вреће 

обе димензије врећа пун колор 

димензије 55мм х 80мм, 

испоручене у ролни ком 10.000 

  

    

14 Папирне етикете   

димензије 8x11,5cm. Основа бела, 

штампу доставља Наручилац  
ком 

6.000 

  

    

15 провидни селотејп  

(широки, уски, штампани за 

узорковање 50x60mm са 

одштампаним текстом и знаком 

Института преузетим од 

Лабораторије, добре лепљивости у 

магацинским условима на 

ПВЦ/папирној подлози, отпорно на 

брисање текста) ком 180 

  

    

16 Меморандуми 

4 мутације (на писму: ћирилица и 

латиница; на језику: енглеском и 

руском ); боје: зелена (C-100, M-20, 

V-100, K-40) и жута – златотисак или 

без златотиска (C-0, M-20, V-100, K-

0), Припрему штампе доставља 

Институт ком 9.350 

  

    

17 

Магацинска картица 

РК-30 400g папир ком 3.100 
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18 

отпремница са 

меморандумом и 

перформацијом 

 А5 блок 210 

  

    

19 

реверс са 

меморандумом и 

перформацијом 

 А5 блок 2 

  

    

21 

Налог магацину да 

прими 

са одштампаним текстом и знаком 

Института, А5 NCR, 1/100 листа 
блок 70 

  

    

22 

Налог магацину да 

изда 

са одштампаним текстом и знаком 

Института, А5 NCR, 1/100 листа  
блок 

167 

  

    

         

  
Укупна вредност партије 2 : ________________________ 

         

  

 Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

- У колони под редним бројем V уписује се јединична цена без ПДВа. 

- У колони под редним бројем VI уписује се укупна вредност без ПДВа добијена множењем количине и одговарајуће цене. 

- У колони под редним бројем VII уписује се јединична цена са ПДВом. 

- У колони под редним бројем VIII уписује се укупна вредност са ПДВом добијена множењем количине и одговарајуће цене 

-Испод сваке партије уписати укупну вредност за ту  партију. 

 

 

 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                     М.П.                                 

                                 ___________________________                  ________________________ 
*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 

или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно 

дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке понуде 
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IX – ОБРАЗАЦ 3-3 

ЗА ПАРТИЈУ 3 – Оригинални тонери и рибони 
 

Добра – Канцеларијски и штампани материјал, ЈН бр. 6/15 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 3 –Оригинални тонери и рибони 

  

 

 

         

  

     Оригинални тонери и рибони 

Рб Штампач Тип тонера 
јед. 

мере 
количина 

јединична 

цена без 

ПДВа 

Укупна вредност 

без ПДВа 

јединична 

цена са 

ПДВом 

Укупна вредност са 

ПДВом 

  I II III IV V VI=IVxV VII VIII=IVxVII 

1 
Тонер за штампач HPLJ  Pro 
MFP M127 HP 83A 

ком 7 
  

    

2 Тонер за штампач HPLJ 2015 HP 53A ком 6       

3 
Тонер за штампач HPLJ  
P1102 HP 85A 

ком 4 
  

    

4 
Тонер за штампач HPLJ  
P2050d HP05X/05A 

ком 
1 

  

    

5 
Тонер за штампач HPLJ  Pro 
400 M401 80A (CF280A) 

ком 6 
  

    

6 Тонер за штампач HPLJ 1018 HP 12A ком 1       

7 Тонер за штампач HPLJ 1020 HP 12A ком 11       

8 Тонер за штампач HPLJ 1200  HP 15X/15A 
ком  

1 
  

    

9 
Тонер за штампач HPLJ 
P2055d HP05X/05A 

ком 
4 

  

    

10 Тонер за штампач HPLJ 3055 12A ком 1       

11 
Тонер за штампач HPLJ 500 
color M 551  

ком 
1 

  

    

12 
Тонер за штампач HPLJ 
P2015 

53A ком 
2 
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13 
Тонер за штампач 
"Samsung" ML-1450 ML6060D6 

ком 
2 

  

    

14 
Тонер за штампач 
"Samsung" ML-1660 MLT-D104S 

ком 6 
  

    

15 
Тонер за штампач 
"Samsung" ML-1750 ML-1710D3 

ком 
2 

  

    

16 
Тонер за штампач 
"Samsung" ML-2850D ML-D2850B 

ком 3 
  

    

17 
Тонер за штампач 
"Samsung" SCX-421601(E) SCX-4216D3 

ком 1 
  

    

18 
Тонер за штампач 
"Samsung" SCX-4300 MLT-D109S 

ком 
1 

  

    

19 
Тонер за штампач 
"Samsung" SCX-4521F SCX-4521D3 

ком 2 
  

    

20 
Тонер за штампач 
"Samsung" SCX-4623F MLT-D105L 

ком 
8 

  

    

21 
Тонер за штампач 
"Samsung" SCX-4655 117 

ком 
4 

  

    

22 
Траке за штампач "Epson LX-
300-II" рибон траке 

ком 
1 

  

    

23 
Траке за штампач "Epson LQ 
680" рибон траке 

ком 
2 

  

    

24 
Траке за штампач "Epson 
DFX 8000" рибон траке 

ком 
1 

  

    

25 
Тонер за фотокопир 
"Toshiba e-studio 205" T-1640E ком 2 

  

    

         

  
Укупна вредност партије 3 : ________________________ 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

- У колони под редним бројем V уписује се јединична цена без ПДВа. 

- У колони под редним бројем VI уписује се укупна вредност без ПДВа добијена множењем количине и одговарајуће цене. 

- У колони под редним бројем VII уписује се јединична цена са ПДВом. 

- У колони под редним бројем VIII уписује се укупна вредност са ПДВом добијена множењем количине и одговарајуће цене 

-Испод сваке партије уписати укупну вредност за ту  партију. 

 

 

 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                     М.П.                                 

                                 ___________________________                  ________________________ 

 
*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 

или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно 

дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке понуде 
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X   ОБРАЗАЦ 4 

Јавна набавка добара – Канцеларијски и штампани материјал, ЈН бр. 6/15 

 
 

 

 

ИЗЈАВА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У 

СЛУЧАЈУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице 

понуђача, дајем следећу 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

да ће 

Понуђач________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(навести назив и адресу понуђача),  у случају доделе уговора, бити обавезан 

да при потписивању уговора, достави следеће средство финансијског 

обезбеђења испуњења својих уговорних обавеза: 

 

 

- Оригинал сопствену бланко сопствену меницу, са клаузулом „без 

протеста“, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, 

овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице за добро 

извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без пдв-а, која траје 

најмање тридесет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење 

посла. 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 
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XI   ОБРАЗАЦ 5 

Јавна набавка добара – Канцеларијски и штампани материјал, ЈН бр. 6/15 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

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

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   
(навести назив и адресу 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 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.                                                              
 
Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да 

образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

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

и печатом оверавати обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом 

понуђача који се доставља као саставни део заједничке понуде. 
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XII  ОБРАЗАЦ 6 

Јавна набавка добара – Канцеларијски и штампани материјал, ЈН бр. 6/15 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

(Назив и адреса понуђача)  
даје: 

 

ИЗЈАВУ 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам 

понуду у поступку јавне набавке – Добра: Канцеларијски и штампани 

материјал, ЈН бр. 6/15 , поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

  
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 и оверена 
печатом. 
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XIII  ОБРАЗАЦ 7 

Јавна набавка добара – Канцеларијски и штампани материјал, ЈН бр. 6/15 

 

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

У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник 
понуђача дајем следећу 
 

 

ИЗЈАВУ 

Понуђач  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(навести назив  и адресу понуђача)  у поступку јавне набавке – Добра: 

Канцеларијски и штампани материјал, ЈН бр. 6/15, поштовао је све обавезе 

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

условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права 

интелектуалне својине. 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

  
 

 

Напомена: *У случају заједничке понуде, група понуђача може да се 

определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 

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

ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно 

дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део 

заједничке понуде. 
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XIV – ОБРАЗАЦ 8-1 
ЗА ПАРТИЈУ 1 – Канцеларијски материјал 

Јавна набавка добара – Канцеларијски и штампани материјал, ЈН бр. 6/15 

 

 

 

СПИСАК УГОВОРА ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА 

Услов je да је понуђач у периоду не дужем од три године до дана 
објављивања позива за подношење понуда закључио минимум три уговора 
за испоруку добара која су предмет набавке, у вредности по уговору од 
најмање 1.500.000,00 динара без пдв-а, за партију 1. 
 

 

Редни 

број 

Број и датум закључења 

уговора 

Вредност уговора 

 

1.   

2.   

3.   

 

 

Уз образац 8-1 доставити:  

 Образац 8а – Потврда правних субјеката са којима су закључени 

уговори, као доказ да су добра испоручена у свему у складу са 

уговорима наведеним у Обрасцу 8-1 – Списак уговора за испоруку 

добара. 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

 

*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да 

образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно дефинисати 

споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке 

понуде. 

** Образац копирати у случају већег обима података. 
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ОБРАЗАЦ 8а 

Јавна набавка добара – Канцеларијски и штампани материјал, ЈН бр. 6/15 

 

Правни субјект  

Седиште  

Улица и број  

Телефон  

Матични број  

ПИБ:   

Особа за контакт  

           

П О Т В Р Д А 

којом потврђујемо да је 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________, (назив и 

адреса понуђача), по основу Уговора, број_____________________________од 

___________________________________, извршио извршио испоруку 

канцеларијског материјала  у свему у складу са условима из наведеног 

Уговора. 

Ова потврда се издаје на захтев 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________, ради 

учествовања у отвореном поступку за јавну набавку добара, бр. 6/15 – 

Канцеларијски и штампани материјал, по партијама. 

Тачност наведених података, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, својим потписом и печатом потврђује. 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

                                                                                                         

*Образац копирати и доставити за сваки уговор наведен у Списку уговора за 

испоруку канцеларијског материјала. 
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XIV – ОБРАЗАЦ 8-2 
ЗА ПАРТИЈУ 2 – Штампани материјал 

Јавна набавка добара – Канцеларијски и штампани материјал, ЈН бр. 6/15 

 

 

СПИСАК УГОВОРА ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА 

Услов je да је понуђач у периоду не дужем од три године до дана 
објављивања позива за подношење понуда закључио минимум три уговора 
за испоруку добара која су предмет набавке, у вредности по уговору од 
најмање 600.000,00 динара без пдв-а, за партију 2. 
 

Редни 

број 

Број и датум закључења 

уговора 

Вредност уговора 

 

1.   

2.   

3.   

 

 

Уз образац 8-2 доставити:  

 Образац 8б – Потврда правних субјеката са којима су закључени 

уговори, као доказ да су добра испоручена у свему у складу са 

уговорима наведеним у Обрасцу 8-2 – Списак уговора за испоруку 

добара. 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

 

*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да 

образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно дефинисати 

споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке 

понуде. 

** Образац копирати у случају већег обима података. 
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ОБРАЗАЦ 8б 

Јавна набавка добара – Канцеларијски и штампани материјал, ЈН бр. 6/15 

 

Правни субјект  

Седиште  

Улица и број  

Телефон  

Матични број  

ПИБ:   

Особа за контакт  

           

П О Т В Р Д А 

којом потврђујемо да је 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________, (назив и 

адреса понуђача), по основу Уговора, број_____________________________од 

___________________________________, извршио извршио испоруку штампаног 

материјала  у свему у складу са условима из наведеног Уговора. 

Ова потврда се издаје на захтев 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________, ради 

учествовања у отвореном поступку за јавну набавку добара, бр. 6/15 – 

Канцеларијски и штампани материјал, по партијама. 

Тачност наведених података, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, својим потписом и печатом потврђује. 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

                                                                                                         

*Образац копирати и доставити за сваки уговор наведен у Списку уговора за 

испоруку штампаног материјала. 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку број 6/15                                            62 /63 
 

 

XIV – ОБРАЗАЦ 8-3 
ЗА ПАРТИЈУ 3 – Оригинални тонери и рибони 

 Јавна набавка добара – Канцеларијски и штампани материјал, ЈН бр. 6/15 

 

  

 

СПИСАК УГОВОРА ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА 

Услов je да је понуђач у периоду не дужем од три године до дана 
објављивања позива за подношење понуда закључио минимум три уговора 
за испоруку добара која су предмет набавке, у вредности по уговору од 
најмање 500.000,00 динара без пдв-а, за партију 3. 
 

Редни 

број 

Број и датум закључења 

уговора 

Вредност уговора 

 

1.   

2.   

3.   

 

 

Уз образац 8-4 доставити:  

 Образац 8г – Потврда правних субјеката са којима су закључени 

уговори, као доказ да су добра испоручена у свему у складу са 

уговорима наведеним у Обрасцу 8-4 – Списак уговора за испоруку 

добара. 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

 

*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да 

образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно дефинисати 

споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке 

понуде. 

** Образац копирати у случају већег обима података. 
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ОБРАЗАЦ 8в 

Јавна набавка добара – Канцеларијски и штампани материјал, ЈН бр. 6/15 

 

Правни субјект  

Седиште  

Улица и број  

Телефон  

Матични број  

ПИБ:   

Особа за контакт  

           

П О Т В Р Д А 

којом потврђујемо да је 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________, (назив и 

адреса понуђача), по основу Уговора, број_____________________________од 

___________________________________, извршио извршио испоруку тонера  у 

свему у складу са условима из наведеног Уговора. 

Ова потврда се издаје на захтев 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________, ради 

учествовања у отвореном поступку за јавну набавку добара, бр. 6/15 – 

Канцеларијски и штампани материјал, по партијама. 

Тачност наведених података, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, својим потписом и печатом потврђује. 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

                                                                                                         

*Образац копирати и доставити за сваки уговор наведен у Списку уговора за 

испоруку канцеларијског материјала. 

 

 


