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С А Д Р Ж А Ј 
 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 
 

1. Насловна страна, 
2. Садржај конкурсне документације, 
3. Општи подаци о јавној набавци, 
4. Подаци о предмету јавне набавке,  
5. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина, опис…, 
6.  Услови за учешђе у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама и Упутство како се доказује испуњеност тих услова, 

7. Упутство понуђачима како да сачине понуду, 
8. Образац понуде, 
9. Образац бр.1. – Изјава понуђача  о независној понуди,  
10. Образац бр.2. Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и 
конкрсне документације, 

11.  Образац бр.3. Изјава о поштовању обавеза, сходно чл.75.ст.2. Закона о 
јавним набавкама, 

12.  Образац бр.4. Изјава о интелектуалној својине, сходно чл.75.ст.2. Закона о 
јавним набавкама,  

13. Образац Структуре понуђене цене са Упутством како да се попуни, 
14.  Образац бр.5. – Структура понуђене цене, 
15.  Образац бр.6. – Образац трошкова припреме понуде, 
16. Образац бр.7. – Изјава да ће понуђач доставити средства обезбеђења уговора 
за добро извршење посла, 

17. Образац бр.8. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора 
за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза,  

18. Образац бр. 9. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 

19. Изјава о усаглашености техничких карактеристика понуђених добара са 
захтеваним карактеристикама (Образац бр.10.) 

20.  Модел уговора (попуњен на предвиђеним местима, која су подвучена 
линијама), потписан и оверен, с тим што се мора парафирати и оверити и 
свака страница модела уговора,  

 
------------------------------- 
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 

 Назив наручиоца: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије 
''Југоисток'' д.о.о. Ниш. 

 
 Адреса наручиоца: Булевар др Зорана Ђинђића бр. 46а, 18000 Ниш. 
 
 Интернет страница наручиоца: www.jugoistok.com 

 
Напомена: спроводи се отворени поступак. 
 
Предмет јавне набавке: набавка добара. 
 
Поступак предметне јавне набавке се спроводи ради закључења уговора 

о јавној набавци. 
 
Контакт: Центар за набавке и уговоре, тел/факс: 018/518-544, део за правни 

део Марко Ранђеловић, дипл.правник, тел: 018/518-542. 
 
 
 

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
 
1. Набавка добара: - Канцеларијски материјал –  (30192000 -  канцеларијски 
материјал) – ЈНбр.27/15. 
 

2. Предметна јавна набавка обликована је у 4 истоврсне партије  и то: 
 
- Партија 1 - потрошни канцеларијски материјал  
- Партија 2 - тонери и рибони  
- Партија 3 – папир за штампање и копирање  
- Партија 4 – штампани обрасци и блоковска роба  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 од 160 
 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗАХТЕВА 
 

(ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, 

МЕСТО ИСПОРУКЕ И ДОДАТНЕ УСЛУГЕ) 
 

(ЈН бр. 27/15) 
 

 
          1.  Предмет јавне набавке: 
 
- Набавка добара: - Канцеларијски материјал - (30192000 -  канцеларијски 
материјал). 
 
Предметна јавна набавка обликована је у 4 истоврсне партије и то: 
- Партија 1 - потрошни канцеларијски материјал  
- Партија 2 - тонери и рибони  
- Партија 3 – папир за штампање и копирање  
- Партија 4 – штампани обрасци и блоковска роба  
 
2. Техничке карактеристике (спецификације), опис предметног добра и потребна 
количина: 
 
Добра која су предмет ове јавне набавке, разврстана по партијама, су следећа: 
 
 
Партија 1 - потрошни канцеларијски материјал 
 
 
Ред. 
бр. 

НАЗИВ РОБЕ Јед. 
мере 

Kоличина 

1 регистратор А4 нормал ком 7000 
2 фасцикла обична – картонска - бела ком 20000 
3 фасцикле пвц са        металним механизмом ком 11000 
4 ПВЦ - сигурносна кеса за новац (250x370+50мм) ком 5000 

5 фолија пвц  U са   рупицама за   регистраторе, 60 
микрона 

ком 30000 

6 регистратор А4  уски ком 700 

7 коверт  бели  самолепљиви  десни прозор  - са 
штампом 230x110 мм 

ком 30000 

8 коверта розе 250x175 мм ком 30000 
9 коверта жута 360x230 мм ком 17000 
10 бушач акта капацитета 63 листа ком 60 
11 свеске А4 (високи каро, 100 листа) тврд повез ком 500 
12 сигнири различитих боја - паковање 1/4 пак 700 
13 хефталица  метална – делта или еквивалент ком 150 
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14 пословна торба црна са преградама за ношење 
документације  (са ручицом и каишем) 

ком 20 

15 спајалице никловане 1/100 кут 4500 
16 CD-R 700 MB 1-56 x  (са кутијом) 1/1   ком 2000 

17 
муниција за хефталицу, израђена од високо 
квалитетног материјала,  са одличном 
могућношћу причвршћивања 24/6 -1/1000 ком 

кут 4000 

18 хемијска оловка плава (средњег квалитета) ком 5000 

19 папир за плотер - формат (ширина x дужина) 
841цм x 150м - 90г 

ком 10 

20 подметач пластични са механизмом за читаче А4 ком 190 
21 рибон за рачунску машину 1/1 ком 80 

22 самолепљиви папир за поруке 75x75 мм, разне 
боје 

ком 2000 

23 жичана хоризонтална полица за документа А4  
(1/3) 

ком 50 

24 коверата бели самолепљиви - десни прозор 230 x 
110 мм 

ком 20000 

25 DVD - R 4,7 GB 1-8x 1/1 ком 1000 
26 Bela magnetna tabla 90x120 aluminijumski ram ком 5 
27 папир високи каро рис 90 

28 бели коректор лак - за корекцију раз. врста маст. 
на обичном копир или   факс пап. 

ком 900 

29 свеска А5 (ситан каро, 100 листа) тврд повез ком 500 

30 адвокатско судски роковник за  2016. год. 
240x117 mm 

ком 25 

31 рапитограф 0,2 мм ком 10 
32 Натрон карике за новац - самолепљиве ком 10000 
33 канап за архивирање    тањи – клyбе 0,5kg ком 70 

34 дигитрон – калкулатор (са основним минималним 
аритметичким операцијама) 

ком 50 

35 професионална  хефталица капацитета    170 
листова  (23/15) -                            стона 

ком 5 

36 коверт бели самолепљиви  леви прозор - горе - 
са штампом 230x110 мм 

ком 7000 

37 лепљива трака (широка) 48/66 провидна ком 400 

38 самолепљиви папир А4 за штам. и коп. тањи – 
кутија 1/100 

кут 25 

39 папир за плотер - формат (ширина x дужина) 
420цм    x  150м - 90г 

ком 10 

40 Flip chart table 70x100 sa tronoscem ком 3 
41 размерник троугаони ком 20 
42 регистратор A 5 стандардни - широки ком 150 
43 ролна за апарат АО XЕРОX 914цм x 175м ком 5 
44 USB меморија 16 GB ком 20 
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45 индиго А4 ручни или машински, ПВЦ 1/100 пак 50 
46 жичани сталак за документа (вертикалнии) ком 30 
47 селотејп трака, безбојна - 15мм/33м ком 1700 
48 Екстерна меморија 500GB ком 2 
49 адинг ролна 57мм ком 1000 

50 фасцикле картонске беле са металним 
механизмом 

ком 700 

51 техничка оловка 0,5 ком 140 
52 фаx ролна - 20 м ком 200 
53 фасцикла пвц са гумицом ком 400 
54 коверта1000ад ком 3000 
55 коверте - џак  самолепљиви - бела 400x300 мм ком 1500 

56 папир за плотер - формат (ширина x дужина) 
597цм    x  150м - 90г 

ком 5 

57 плутана табла 60x90 цм ком 20 
58 DVD - RW 4,7 GB  1/1 ком 200 
59 канап за паковање дебљи  - клубе 0,5kg ком 45 
60 провидна подлога за коричење 1/100 пак 17 
61 CD-RW 700 MB или већа брзина 24х ком 100 
62 Тигрокол лепак неостик (еластични лепак) ком 50 
63 картонска подлога за кориченје 1/100 пак 17 
64 мине за хемијску оловку - плаве ком 10000 
65 туш ротринг ком 15 
66 пвц увлакa U ком 2500 
67 маркер перманент алкохолна база 1/1 ком 600 
68 коверте бела самолепљива 230x160мм ком 3000 
69 лепак за папир - стик 21г ком 260 
70 жичана корпа за отпатке, 15л ком 30 
71 хемијска оловка црвена (средњег квалитета) ком 1000 

72 професионална хефталица капацитета                        
100 листова 

ком 10 

73 кутија за папириће -     мрежа ком 90 
74 уложак за стони календар 2013 год. ком 50 
75 коверте плаве Б6 5 ком 8000 
76 чиоде за плутану таблу кут 45 
77 картонска фасцикла  са пантљиком ком 200 
78 чаша за спајалице са магнетом ком 150 
79 пантљика црно-црвена за рачунску машину 1/1 ком 80 
80 спирала за коричење Ф 28 мм, 1/50 кут 9 

81 коверта бела самолепљиви димензије180x120 
мм 

kom 7000 

82 графитна оловка, са гумицом ком 500 
83 паус папир А3 - 95g 1/250 пак 3 
84 гумице за  паковање акта 1000гр пак 10 
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85 регистратори 36,5 x 27,5 - без унутрашњег  
механизма 

ком 80 

86 фасцикла (регистртор) са два прстена ком 40 
87 плутана табла 120x90 цм ком 5 
88 пвц увлакa L ком 1500 
89 пластичне  ладице A4 ком 50 
90 јастуче за печат, средње ком 100 
91 регистратор Б5 стандардни - широки ком 50 
92 маказе канцеларијске средње ком 100 
93 боја за печате – плава ком 200 
94 коверат џак А4 самолепљиви - бела 330x230 мм ком 1000 

95 Фолија за пластификацију папира формата А4 
125 микрона 1/100 

пак 5 

96 хемијска оловка плава са спиралом за шалтер ком 100 
97 спирала за коричење Ф 16 мм, 1/100 кут 9 
98 спирала за коричење Ф 22 мм, 1/50 кут 10 
99 чаша за оловке - мрежа ф 80мм, висина 100 мм ком 100 
100 Baterija 3V CR 1620 ком 50 
101 унибинд термо фолије за коричење – вел.9 ком 25 
102 унибинд термо фолије за коричење – вел.12 ком 25 

103 Фолија за пластификацију папира формата А3, 
125 микрона 1/100 

пак 2 

104 супер лепак 3г туба 180 
105 спирала за коричење Ф 21мм,  1/50 кут 9 
106 унибинд термо фолије за коричење – вел.3 ком 25 
107 унибинд термо фолије за коричење – вел.7 ком 25 
108 Blok za flip chart tablu 1/20 70x100 ком 10 
109 ОХП маркер 1/1 ком 150 
110 датумар ком 70 
111 спирала за коричење Ф 19 мм, 1/100 кут 6 

112 
муниција за хефталицу, израђена од високо 
квалитетног материјала,  са одличном 
могућношћу причвршћивања 23/10 - 1/1000 ком 

кут 90 

113 коверта са повратницом 180x120 ком 3000 
114 минице за техничку оловку - 0,5 мм 1/12 фиола 400 
115 спирала за коричење Ф 14 мм, 1/100 кут 9 

116 Термо ролна за пост терминале ширине 57mm  и 
пречника 40mm  

ком 150 

117 кутија за спајалице -    мрежа ком 70 
118 унибинд термо фолије за коричење – вел.1 ком 20 
119 унибинд термо фолије за коричење – вел.24 ком 15 
120 постоље стоног    календара (основа) ком 10 
121 лењир 50цм ком 80 
122 унибинд термо фолије за коричење – вел.18 ком 15 
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123 тврди печатни восак за оверу пројеката 1/10 пак 10 
124 ручни лепач селотејпа 50x66 кom 10 
125 Miš USB  ком 10 
126 Интерна доставна књига, А4 корице тврд повез ком 20 
127 Доставна књига за пошту, А4 корице тврд повез ком 20 
128 расхевтивач ком 150 
129 унибинд термо фолије за коричење – вел.5 ком 15 
130 спирала за коричење Ф 10 мм, 1/100 кут 9 
131 правоугли троугао катета 25цм ком 35 
132 овлаживач прстију ком 90 
133 Folija za CD (Papirna ili PVC) ком 1200 
134 фломастер 0,8 - црни и црвени ком 100 
135 јемственик клубе 1/1, 50m ком 20 
136 гумица          ком 200 
137 спирала за коричење Ф 8 мм,  1/100 кут 8 
138 адинг ролна 69мм ком 100 
139 мине за хемијску оловку - црвене ком 1000 
140 Месечна књига зарада ком 15 
141 Батерија мала алкална 1,5V ком 50 
142 Батерijа 1,5 V AA ком 50 
143 ролна за апарат А3 XЕРОX 297цм x 175м ком 1 
144 метални резач за дрвену оловку ком 100 
145 Свеска високи каро - 200 листа - трд повез ком 4 
146 боја за печате – црвена ком 25 
147 Скраћени деловодник ком 5 
148 боја за факсимил ком 10 
  Укупно   

 
Напомена: дате количине су оквирне 
 
 
Партија 2 - тонери и рибони 
 
Ред. 
бр. 

НАЗИВ РОБЕ Јед. 
мере 

Kоличина 

1 toner za hp 2035/2055 (CE505А) ком 400 
2 toner za hp 1320 /1160 (Q5949A)   ком 300 

3 toner za  hp 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 
2012, 3015, 3020,3030,3050,3052, 3055 (Q2612A) 

ком 200 

4 toner za hp 1212/Р 1102 (CE285A) mfp ком 150 
5 toner za hp 1005/1006 (CB435A) ком 120 
6 toner za hp 2012/2013/2014/2015  (Q7553A)    ком 100 

7 Toner za Hp Laser Jet pro 400/M401 dn (80A CF 
280A) 

ком 100 
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8 toner za hp 1536 dnf/1606dn (CE278A)       ком 50 
9 Toner HP Laser Jet m600 m601/m602dn (CE390X) ком 40 
10 toner za hp 2300 (Q2610A) ком 20 
11 toner za hp 1000/1200 (C7115A) ком 20 
12 toner za hp 2100/2200 (C4096А) ком 10 
13 toner za hp 5L/6L/3100/3150 (C3906A) ком 10 
14 toner za hp P3015  (CE255А) ком 10 
15 toner za hp 1100 (C4092A) ком 10 

16 toner za hp 1200 business color inkjet  (C 4844А) - 
black 

ком 3 

17 toner za hp 1200 business color inkjet  (C 4836А) - 
cyan 

ком 2 

18 toner za hp 1200 business color inkjet  (C 4837А) - 
magneta 

ком 2 

19 toner za hp 1200 business color inkjet  (C 4838А) - 
yellow 

ком 2 

20 toner za hp 1300 (Q2613А)   ком 3 
21 toner za hp 1150 (Q2624А)   ком 3 
22 toner za hp 1500/2500 (C9700A) - black ком 3 
23 toner za hp 1500/2500 (C9701A) - cyan ком 2 
24 toner za hp 1500/2500 (C9702A) - yellow ком 2 
25 toner za hp 1500/2500 (C9702A) - magneta ком 2 
26 toner za hp 1510/1210/1215/1312 (CB540A) - black ком 15 
27 toner za hp 1510/1210/1215/1312 (CB541A) - cyan ком 9 
28 toner za hp 1510/1210/1215/1312 (CB542A) - yellow ком 9 

29 toner za hp 1510/1210/1215 /1312 (CB543A) - 
magneta ком 9 

30 toner za hp 1600/2600n/CM1015/CM1017 mfp 
(Q6000A) - black 

ком 20 

31 toner za hp 1600/2600n/2605n/CM1015/CM1017 mfp 
(Q6001A) - cyan 

ком 15 

32 toner za hp 1600/2600n/CM1015/CM1017 mfp 
(Q6002A) - yellow 

ком 15 

33 toner za hp 1600/2600n/CM1015/CM1017 mfp 
(Q6003A) - magneta 

ком 15 

34 toner za hp 3600 (Q6470A) - black ком 3 
35 toner za hp 3600 (Q6471A) - cyan ком 2 
36 toner za hp 3600 (Q6472A) - yellow ком 2 
37 toner za hp 3600 (Q6473A) - magneta ком 2 
38 toner za hp 4100 (C8061A) ком 1 
39 toner za hp 4300 (Q1339A) ком 5 
40 toner za hp 5100 (C4129 x) ком 3 
41 toner za hp 5200 (Q7516A) ком 2 
42 toner za hp 4L (92274А) ком 2 
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43 toner za hp 1505 (C436A) ком 4 
44 toner za hp p3005n (Q7551A) ком 5 

45 toner za hp Color Laser Jet 2025/cm2320nf mfp 
(CC530A) - black 

ком 15 

46 toner za hp Color Laser Jet 2025/cm2320nf mfp 
(CC531A) - cyan 

ком 10 

47 toner za hp Color Laser Jet 2025/cm2320nf mfp 
(CC532A)  - yellow 

ком 10 

48 toner za hp Color Laser Jet 2025 /cm2320nf mfp 
(CC533A) - magneta 

ком 10 

49 toner za hp Color Laser Jet 3500/3550 (Q2670A) - 
black 

ком 3 

50 toner za hp Color Laser Jet 3500/3550 (Q2671A) - 
cyan 

ком 3 

51 toner za hp Color Laser Jet 3500/3550 (Q2672A)  - 
yellow 

ком 3 

52 toner za hp Color Laser Jet 3500/3550 (Q2673A) - 
magneta 

ком 3 

53 ketridž za hp desc jet 1220с (51645А) - black ком 15 
54 ketridž za hp desc jet 1220с (C6578AN) – tri color ком 15 
55 ketridž za hp m 1522 nf (CB436A) ком 20 
56 ketridž za  hp t 1120 ps (C9403A) - black ком 1 
57 ketridž za  hp t 1120 ps (C9371A) - cyan ком 1 
58 ketridž za  hp t 1120 ps (C9373A) - yellow ком 1 
59 ketridž za  hp t 1120 ps (C9372A) - magneta ком 1 
60 ketridž za  hp t 1120 ps (C9374A) - gray ком 1 
61 ketridž za hp m 175 nw (CE310A) - black ком 25 
62 ketridž za hp m 175 nw (CE311A) - cyan ком 15 
63 ketridž za hp m 175 nw (CE312A) - yellow ком 15 
64 ketridž za hp m 175 nw (CE313A) - magneta ком 15 

65 ketridž za hp desc jet d1360/4355 (C9351AN hp21) - 
black 

ком 12 

66 ketridž za hp desc jet d1360/4355 (C9352AN hp22) – 
tri color 

ком 12 

67 ketridž za hp desc jet 3745 (C8727AN) - black ком 1 
68 toner za hp desc jet 3745 (C8727AN) – tri color ком 1 
69 ketridž za hp desc jet 5940/ (C8767wn hp96) - black ком 2 
70 ketrdž za hp desc jet 5940 (C8766wn hp95)   – tri color ком 2 
71 ketridž za hp  desc jet 70 (C4810A) - black ком 4 
72 ketridž za hp  desc jet 70 (C4838A) - yellow ком 4 
73 ketridž za hp  desc jet 70 (C4836A) - cyan ком 4 
74 ketridž za hp  desc jet 70 (C4837A) - magenta ком 4 
75 ketridž za hp  desc jet 710 c (51645А) - black ком 1 
76 ketridž za hp  desc jet 710 c (C1823D) – tri color ком 1 
77 ketridž za hp  desc jet 845 c (C6615DN) ) - black ком 1 
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78 ketridž za hp photosmart d5160 (C9364WN hp98) - 
black 

ком 3 

79 ketridž za hp photosmart d5160 (C9369WN) - tri color ком 3 
80 ketridž za  hp office jet 4255 (C6656AN) - black ком 1 
81 ketridž za  hp office jet 4255 (C6657AN) – tri color ком 1 
82 ketridž za  hp office jet 7000 (CD971AN) ) - black ком 1 
83 ketridž za  hp office jet 7000 (CH636AN)  - yellow ком 1 
84 ketridž za  hp office jet 7000 (CH634AN)  - cyan ком 1 
85 ketridž za  hp office jet 7000 (CH635AN)  - magenta ком 1 
86 toner Canon LBP 2900 ком 1 
87 toner Canon LBP 1120/810 (EP-22) ком 10 
88 toner Samsung ML-1610 series ML 1610 ком 5 
89 toner Samsung SCX 4521 F ком 8 
90 toner Lexmark E120 ком 4 
91 Toner Epson M1200 ком 1 
92 Toner Epson M2000 ком 4 
93 ribon Tally Genicom LA 36w ком 40 
94 Ribbon Epson DFX 9000 ком 40 
95 ribon epson LX 300 ком 12 
96 Film Panasonic KX- FA- 93/57 ком 25 
97 Film Panasonic KX- FA- 92/54 ком 1 
98 Film Panasonic KX- FA- 55 ком 1 
99 Film Panasonic KX- FA- 91/52 ком 10 
100 Film Panasonic KX- FA- 136 ком 3 
101 Toner Panasonic 76A ком 1 
102 Toner Panasonic 83A ком 35 
103 Toner Canon IR 1550/6216/np6317 (NPG-1) ком 15 
104 Toner Canon IR 1600 (C-EXV-5) ком 20 
105 Toner Konica Minolta bizhub 282 (TN114) ком 3 
106 Toner za Ricoh FT 4015/4615 ком 20 
107 Toner Lexmark E260 ком 1 
108 Toner za Canon IR 2016 (C-EXV-14) ком 50 
109 Toner Xerox C 118 (6R01179) ком 8 
110 Toner Xerox 3030 (6R884) ком 1 
111 Toner Xerox p8 ком 1 
112 Toner Xerox phaser 3121 (109R00725) ком 1 
113 Toner kanon CRG 719 black ком 1 
114 toner za Canon ir 3300 (C-EXV-3) ком 1 
115 toner za Canon 6512( NPG-11) ком 3 
116 ketridž za Epson epl-1520 black (TO511)  ком 3 
117 ketridž za Epson epl-1520 color (ТО520)   ком 3 
118 ribon za Epson dfx-5000   ком 22 
119 toner za Epson epl-5700   ком 2 
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120 toner za Epson epl-5900 ком 1 
121 toner za Epson epl 6200 ком 1 
122 ribon za Epson lq 590  ком 3 
123 ribon za Epson lq 1070 ком 3 
124 ribon za Epson lq 1170    ком 20 
125 ribon za Epson lq 2180    ком 30 
126 ribon za Epson fx 1180+ ком 10 
127 ribon za Epson fx 2190 ком 20 
128 ribon za dženikom 6212 (e60) ком 10 
129 ribon za dženikom 2265+ ком 20 
130 ribon za dženikom 3850/3480 ком 5 
131 ribon za dženikom 4470/4490 ком 15 
132 Ribon Genicom 5040 ком 150 
133 Ribon za fujitsu n-304 x ком 1 
134 Ribbon za oki ML 590 ком 1 
135 Ribon za oki ML390 ком 150 
136 Printhead and cleaner c5055a cyan (90) ком 4 
137 Printhead and cleaner c5056a magenta (90) ком 1 
138 Printhead and cleaner c5057a yellow (90) ком 4 
139 ink cartridge c5062a  magenta (90) ком 3 
140 ink cartridge c5058a  black (90) ком 2 
141 ink cartridge c5060a  cyan (90) ком 3 
142 Ink cartridge lexmark Z815 ком 1 
143 toner za hp Color Laser Jet 2500 L (C9700A)  - black ком 1 
144 toner za hp Color Laser Jet 2500 L (C9701A)  - plavi ком 1 
145 toner za hp Color Laser Jet 2500 L (C9702A)  - žuti ком 1 
146 toner za hp Color Laser Jet 2500 L (C9703A  - crveni ком 1 
147 toner za hp Color Laser Jet Pro 400 (CE410A) - black ком 4 
148 toner za hp Color Laser Jet Pro 400 (CE411A) - cyan ком 2 
149 toner za hp Color Laser Jet Pro 400 (CE412A)  - yellow ком 2 

150 toner za hp Color Laser Jet Pro 400 (CE413A) - 
magneta 

ком 2 

151 toner za hp Color Laser Jet 4650dn (C9720A) - black ком 4 
152 toner za hp Color Laser Jet 4650dn (C9721A) - cyan ком 2 
153 toner za hp Color Laser Jet 4650dn (C9722A)  - yellow ком 2 

154 toner za hp Color Laser Jet 4650dn  (C9723A) - 
magneta 

ком 2 

155 toner za hp 2420d (Q6511А) ком 4 
156 Ribon za EPSON  (PLQ 20/22) ком 150 
157 Toner za Canon IR 2520 (CEXV-33) ком 15 
158 Printhead and cleaner c5054a blak (90)  ком 7 
159 ink cartridge c5064a  Yellow (90)       ком 4 
160 Laser Jet MFPM 725         ком 5 
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161 toner za stampac KYOCERA FS-1300D - black ком 5 
162 toner za štampač Desc Jet 6122 - black ком 2 
163 toner za štampač Desc Jet 6122 - color ком 2 
164 toner za štampač Desc Jet 1280 - black ком 2 
165 toner za štampač Desc Jet 1280 - color ком 2 
166 HP ink cartridge HP officejet 6500 (920XL) ком 10 
167 toner za samsung CLP 315 clt -K4092S/ELS - black ком 2 
168 toner za samsung CLP 315 clt - K4092S/ELS - blue ком 1 

169 toner za samsung CLP 315 clt - K4092S/ELS - 
magneta 

ком 1 

170 toner za samsung CLP 315 clt - K4092S/ELS - yellow ком 1 
171 tоnеr zа PANAFAX - UF -550 ком 1 
172 Ribon za epson  lx 1170 ком 10 
173 Тоnеr zа CANON  NP 7161 (C-EXV-6)  ком 3 
174 toner za kopir Sharp mx-m314n ком 5 
175 toner za kopir Sharp mx-m310n (mx312gt) ком 5 
176 toner za hp Color Laser Jet CP5225 (CE740A) - black ком 2 
177 toner za hp Color Laser Jet CP5225 (CE741A) - cyan ком 1 
178 toner za hp Color Laser Jet CP5225 (CE742A) - yellow ком 1 

179 toner za hp Color Laser Jet CP5225 (CE743A) - 
mageneta 

ком 1 

180 Тонер Samsung MLT - D101S ком 15 
181 Рибон за Oliveti PR2 ком 20 
182 84E - drum jedinica za faks panasonic kx-fl 513 ком 4 

183 Kaseta za Printronix P7000 linijsko matrični štampač 
pn. 255048-401 

ком 10 

184 Kaseta MLT-D105S za Samsung SCX - 4623F ком 6 
185 (CZ107A) black za hp DeskJet 2515 ком 10 
186 (CZ108A) u tri boje za hp DeskJet 2515 ком 10 

  Укупно     
 
Напомена: дате количине су оквирне 
 
 
Партија 3 - папир за штампање и копирање 
 
Ред. 
бр. 

НАЗИВ РОБЕ Јед. 
мере 

Kоличина 

1. фотокопирни папир формат А4, 80г, антистатик, 
бездрвни 

рис 30000 

2. фотокопирни папир формат А3, 80г, антистатик, 
бездрвни 

рис 5500 

  Укупно     
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Напомена: дате количине су оквирне 
 
 
Партија 4 - штампани обрасци и блоковска роба 
  
Ред. 
бр. 

НАЗИВ РОБЕ Јед. 
мере 

Kоличина 

1 образац у блоку К1, А4, НЦР 1+1, са нумерацијом, 
једна боја, перфорација, корице од натрона 

блок 4.000 

2 образац у блоку К2, НЦР 1+2, са нумерацијом, 
једна боја, перфорација, корице од натрона 

блок 4.000 

3 
образац у блоку К3А, А4, НЦР 1+1, са 
нумерацијом, једна боја, перфорација, корице од 
натрона 

блок 4.000 

4 образац у блоку А4 НЦР, 150л средњи лист једна 
боја са нумерацијом, перфорација 

блок 5.000 

5 образац у блоку А4, НЦР, 150л средњи лист две  
боје  без нумерације, перфорација 

блок 5.000 

6 Образац А4, НЦР, 1+2, перфорација лево, у блоку блок 2.000 

7 исплатне листе-плата (коверат са предлистом) 
датамајлер 240x12x6", 1+2, две боје 

ком 50.000 

8 путни налози за путничка и теретна возила А4 блок 1.500 

9 дозвола за рад са искључењем, формат А4, НЦР 
1+1, једна боја, перфорација 

блок 1.000 

10 
образац у блоку КО, А4, НЦР 1+1, са 
нумерацијом, једна боја, перфорација, корице од 
натрона 

блок 1.000 

11 налог за рад у блоку, формат А4, НЦР, 1+3, 
корице од натрона, перфорација 

блок 1.000 

12 налог за пренос (образац 3) 240x12, 1+1, на 
табулиру 1/1000 

кут 50 

13 омот списа - црвени руб А3 ком 50.000 

14 образац у блоку А5, НЦР, 150л средњи лист три 
боје без нумерације, перфорација 

блок 2.000 

15 образац М-4 блок 100 

16 
записник о контроли мерног места к1.1 
полудиректно/индиректно мерење формат А4 
НЦР 1+3   

блок 500 

17 дневни пазар А5, 1/100 блок 800 

18 образац у блоку А5, НЦР, 150л, средњи лист 
једна боја без нумерације, перфорација 

блок 1.000 

19 образац у блоку А5, НЦР, 150л, средњи лист 
једна боја са нумерацијом, перфорација 

блок 1.000 

20 образац у блоку А5, НЦР, 150л, средњи лист две 
боје без нумерације, перфорација 

блок 1.000 

21 образац у блоку А5, НЦР, 150л, средњи лист две 
боја са нумерацијом, перфорација 

блок 1.000 
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22 образац у блоку А5, НЦР 150л средњи лист три 
боје са нумерацијом 

блок 1.000 

23 књига обавештења купаца А4, једна боја, 
некопирни, у блоку, корице од натрона 

блок 500 

24 блок признаница А5, 100 листа, НЦР, 1+1, две 
боје, са нумерацијом 

блок 650 

25 образац у блоку А4, једна боја, НЦР, 1+1, на 
другом листу обострана штампа, перфорација 

блок 300 

26 налог за уплату (образац 1),1+1, у блоку блок 1.000 
27 налог за пренос (образац 3), 1+1, у блоку блок 1.000 
28 персонални досијеи 240x330 mm ком 200 

29 
потврда о замени бројила, у блоку формат А5, 
НЦР, 1+1, једна боја, перфорација, корице од 
натрона 

блок 500 

30 
 Штампање на фасцикли од хромокартона на 
чеоној страни, формата А4 (фасциклу обезбеђује 
наручилац) 

ком 1.200 

31 требовање материјала, блок А5, НЦР, 1+3, 
перфоација, корице од натрона 

блок 500 

32 образац у блоку А4 60гр две боје обострана 
штампа 

блок 400 

33 налог за наплату (образац 4) 240x12, 1+1 на 
табулиру 1/1000 

кут 10 

34 налог за уплату (образац 1) 240x12,1+1, на 
табулиру 1/1000 

кут 10 

35 
 Штампање на фасцикли од хромокартона на 
чеоној и на унутрашњој страни, формата А4 
(фасциклу обезбеђује наручилац) 

ком 700 

36 образац у блоку А-6, НЦР, средњи лист две боје 
без нумерације  

блок 450 

37 омот списа у парничном поступку-плави руб ком 5.000 

38 дневник благајне А4, 60гр једна боја обострана 
штампа слободни листови 

ком 10.400 

39 налог благајни наплатити-исплатити  А5, 
слободни листови, једнострана штампа 

ком 30.000 

40 налог за исплату (образац 2), 1+1, у блоку блок 300 

41 налог за исплату (образац 2) 240x12,1+1, на 
табулиру 1/1000 

кут 5 

42 

захтев за прикључење електричне инсталације 
објекта купца на електродистрибутивну мрежу   
образац формат А4, једна боја, лајмовано са 
горње стране, корице од натрона 

блок 100 

43 образац у блоку А5, 60гр три боје обострана 
штампа 

блок 200 

44 књига улазних - излазних фактура, А4, корице 
тврд повез   

ком 50 

45 налог магацину да изда, формат А5, НЦР, 1+2 блок 100 



 16 од 160 
 

једна боја, перфорација, корице од натрона 
46 магацинске картице мк- 330 лежећа 120-150гр ком 1.700 
47 Табулир папир, 380X12 (1+1)  кут 2 

48 

образац по потреби (штампа на једном листу – 
цену формирати по листу А4 са заглављем 
предузећа) формат А4 1+1 копирајући, са 
перфорацијом  

блок 1.500 

49 требовање сит.инв, блок А5, НЦР, 1+2, 
перфоација, корице од натрона 

блок 50 

50 налог за сл. путовање А4 80г обострано једна 
боја  

ком 2.300 

51 
образац по потреби (штампа на једном листу – 
цену формирати по листу А4 са заглављем 
предузећа)  формат А4 (без перфорације)  

ком 3.000 

52 обавештење А5 слободни листови једна боја ком 5.000 

53 ликвидациони табак 60гр, А3 обострана штампа 
једна боја слободни листови  

ком 1.000 

54 налог за књижење (мањи са 2 колоне), формат 
А5, у блоку, некопирни 

блок 30 

55 Aбецедник (регистар свеска) А4 ком 5 
56 образац М сет 100 

57 налог за књижење А4, 60гр једна боја слободни 
листови једнострана штампа 

ком 250 

58 налог за књижење А4, 60гр једна боја слободни 
листови обострана штампа 

ком 200 

59 диспечерски дневник - извештај А3, офсет 
штампа ком 100 

60 QF-G-009 – Телеграм. Формат А4, НЦР, 1+1, 
једна боја, перфорација 

блок 10 

61 
Табела стања ХЕ, образац А3 у блоку 
једнострана штампа, једна боја, 31 лист, 
картонске корице 

блок 24 

62 обавештење 2 на преклопу 
240x12x6" 1+0 

преклоп 60.000 

63 Читачки картон 
240x12" 1+0 (60гр.)тробојни 

преклоп 150.000 

64 Записник о очит. М. Ур 
240x12x6" 1+1 тробојни 

преклоп 30.000 

65 
Налог за обуставу ел.ен 
240x12x6" 1+1 тробојни 
 

преклоп 60.000 

66 Налог за наставак испоруке ел.ен 
240x12x6" 1+1 тробојни 

преклоп 5.000 

67 Обрасци који нису унапред дефинисани 
240x12xН" ( Н = 3,4,6,12) н= 0,1,2 маx тробојни 

преклоп 150.000 

68 признаница лајм 
190x12x3" 1+0  (70 гр.)  

ком 500.000 
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69 Табулир240x12 1+0 
240x12" 1+0 (60 гр.) бланко 

преклоп 400.000 

70 Табулир240x12 1+1 
240x12" 1+1 (60гр) бланко 

преклоп 120.000 

71 Табулир240x12 1+2 
240x12" 1+2 (60гр.) бланко 

преклоп 20.000 

72 Табулир240x12 1+3 
240x12" 1+3 (60гр.) бланко 

преклоп 5.000 

73 Табулир 380x12 1+0 
380x122 1+0 (60гр.) бланко 

преклоп 20.000 

74 Табулир 380x12 1+1 
380x122 1+1 (60гр) бланко 

преклоп 2.000 

75 Табулир 380x12 1+2 
380x122 1+2 (60гр.) бланко 

преклоп 2.000 

  УКУПНО    

 
Напомена: дате количине су оквирне. 
 
НАПОМЕНА : У  наведеним табелама  дате су оквирне количине предметних добара, 
с обзиром да се прецизне количине предмета јавне набавке не могу одредити. 
Оквирне количине ће служити само за упоређивање понуда, те то не значи да ће 
наручилац исте набављати у наведеним количинама. Самим Уговором ће бити 
дефинисана укупна финансијска обавеза коју ће наручилац имати према  понуђачу. 
 
 
    НАПОМЕНА: 
     Набавка захтеваних добара вршиће се сукцесивно по потреби. 
 
 
- Понуђач је у обавези да за све предметне партије, на свом меморандуму, достави 
Декларацију - Изјаву/Потврду понуђача (или било који други документ од стране 
понуђача), за сва понуђена предметна добра, којом понуђач доказује усаглашеност 
наведених предметних добара, са техничком спецификацијом из Табеле у тачки 2. 
Спецификације захтева, а која је саставни део ове Конкурсне документације за 
предметну јавну набавку. 
 
НАПОМЕНА: У колико су документи на страном језику, обавезно приложити превод 
на српски језик, оверен од стране судског тумача за тај страни језик. 
 
- Понуђач је у обавези да за партију 2, на свом меморандуму, у својој понуди достави 
изјаву или одговарајући документ понуђача, да нуди оригинална и нерециклирана 
добра са холограмом у оргиналним фабричким паковањима, произведеним од 
стране произвођача уређаја (штампача. мултифункцијских уређаја)  
 
  НАПОМЕНА: У колико су документи на страном језику, обавезно приложити превод 
на српски језик, оверен од стране судског тумача за тај страни језик. 
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  НАПОМЕНА: 
 
         Понуда понуђача који наручиоцу не поднесе све горе наведене доказе - биће 
одбијена као неприхватљива и неће се по истој даље поступати. 
 
3. Захтеви у погледу квалитета: 
 
- понуђена добра за партију 1, партију 3 и партију 4 морају бити задовољавајућег 
стандардног квалитета и потпуности одговарају потребама наручиоца. 
- понуђена добра за партију 2 - тонери и рибони морају бити оргинални са 
холограмом у оргиналним фабричким паковањима, произведеним од стране 
произвођача уређаја (штампача. мултифункцијских уређаја) и нерециклирани. 
 
4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције: 
 
- понуђач је матeријално одговоран за квалитет испорученог канцеларијског 
материјала. Комисија Наручиоца, током трајања уговора, власна је, да за случај 
утврђивања лошијег квалитета испорученог канцеларијског материјала у односу на 
уговорени - очекивани, /стандардни/ затражи од понуђача, да у року од 2 (два) 
календарска дана, замени неквалитетни канцеларијски материјал, новим, 
квалитетним и у исто време преузиме од Наручиоца претходно испоручени, 
неквалитетан. Исто важи уколико понуђач испоручи предметна добра за партију 2, 
која су рециклирана или која нису оригинална са холограмом у оргиналним 
фабричким паковањима, произведенa од стране произвођача уређаја (штампача. 
мултифункцијских уређаја).  
 Наручилац неће вршити плаћање рачуна понуђача испостављених на име 
испорученог  неквалитетног канцеларијског материјала. 
 Одбијање понуђача да поступи по захтеву Наручиоца у смислу претходног 
става, представљаће основ за једнострани раскид уговора о јавној набавци од 
стране Наручиоца. 
  
 5. Рок испоруке: 
 
 - Максимални рок испоруке је 3 дана од тренутка пријема наруџбенице, и тај 
максимални рок се односи на испоруку добара за све партије. 
 
 6. Место испоруке: 
 
 - ,,Ф-ко'' магацин Огранка "Електродистрибуција Ниш" - Ниш 
  
 - ,,Ф-ко'' магацин Огранка "Електродистрибуција Прокупље" - Прокупље 
  
 - ,,Ф-ко'' магацин Огранка "Електродистрибуција Пирот" - Пирот 
 
 - ,,Ф-ко'' магацин Огранка "Електродистрибуција Зајечар" - Зајечар 
 
 - ,,Ф-ко'' магацин Огранка "Електродистрибуција Лесковац" - Лесковац 
 
 - ,,Ф-ко'' магацин Огранка "Електродистрибуција Врање" - Врање 
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На основу чл. 61. ст.4. тач: 3), чл. 75., чл.76. и чл. 77., Закона о јавним 

набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12), као и на основу чл. 2. ст. 1. тач: 5), чл.10., чл.21., 
чл.22., чл.23. и чл.24. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гл. РС 
бр.29/13), одређују се услови и доноси се упутство: 

 
 

IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
 

 Овим се одређују обавезни и додтани услови сходно чл.75 и 76. Закона о 
јавним набавкама, као и упутство како се доказује испуњености тих услова и 
прописују се документа као докази која је понуђач дужан поднети у прилогу поднете 
понуде, а којим доказује испуњеност тих услова, сходно чл. 77. Закона о јавним 
набавкама. 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке имају сва домаћа и 
страна правна и физичка лица која испуњавају услове из чл.75. и 76. Закона о јавним 
набавкама, а у складу са овом Конкурсном документацијом. 

 
Понуда понуђача који не поднесе све тражене доказе, наведене у овом 

упутству, сматраће се непотпуном и као таква, биће одбијена као 
неприхватљива и неће се даље разматрати, односно оцењивати. 

 
 Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе, али 
којима не доказује испуњеност било ког од наведених услова, односно којима 
не доказује испуњење свих наведених услова, сматраће се да не испуњава 
обавезне и додатне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, услед чега ће целокупна 
понуда бити одбијена као неприхватљива, без даље оцене. 

 
 
I. Обавезни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 75. 

и чл. 77. Закона о јавним набавкама.  
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
 
1). Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл.75 ст.1. тач.1. Закона о јавним набавкама); 
 
Доказ:  
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног Привреног 
суда.  

- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.  

 
- Уколико је понуђач физичко лице, не доставља доказ за овај услов. 
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2). Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл.75 ст.1. тач.2. Закона о јавним набавкама); 

 
Доказ:  
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити: 
 
1). 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; 
 2). Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано 
за неко од кривичних дела организованог криминала и 

3). Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, 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.  

 
Напомена: ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 
 

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

 
Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 
 

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

 
Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 
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3). Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања односно слања позива за подношење понуда (чл.75 ст.1. тач.3. 
Закона о јавним набавкама); 

 
Доказ: 
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Потврде привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
Потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му 
је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за поднишење понуда. 

 
Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда за 
предметну јавну набавку. 

 
- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Потврде прекршајног 

суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или Потврде 
Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности. 

 
Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда за 
предметну јавну набавку. 

 
- Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Потврде прекршајног 

суда да му није изречена мера забране обављања одрећених послова. 
 
Напомена: овај доказ мора бити издат након објављивања позива за 

подношење понуда за предметну јавну набавку. 
 
 
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 (чл.75 ст.1. тач.4. Закона о јавним набавкама); 

 
Доказ:  
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Уверења Пореске 

управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода.  

 
Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 
 
- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Уверења Пореске 

управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода.  

 
Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 
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- Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Уверења Пореске 

управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода.  

 
Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 
                                                                            
 
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 (чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама). 

 
Доказ: 
Изјаве (Орасци бр. 3. и бр. 4.), које су саставни делови ове конкурсне 

документације, које морају бити печатиране и потписане од стране одговорног лица 
понуђача. 

Напомена: 
Изјаву - Образац бр.4., подносити само у случају ако је понуђач ималац 

права интелектуалне својине над предметом јавне набавке. 
 
 
II. Додатни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 76. 

и чл. 77. Закона о јавним набавкама.  
 
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати за све предметне партије: 
 

 1). Да против понуђача није покренут поступак стечаја, нити поступак 
ликвидације, односно претходни стечајни поступак. 

  
Доказ: 
Понуђач је дужан доставити Потврду Агенције за привредне регистре. 
Напомена: овај доказ мора бити издат након објављивања позива за 

подношење понуда за предметну јавну набавку. 
 

НАПОМЕНА: Наведени доказ, за испуњење захтеваног услова из ове 
тачке, понуђачи нису дужни да достављају, ако је исти јавно доступан на 
интернет страници надлежног органа, односно ако су подаци на основу којих 
наручилац може утврдити да против понуђача није покренут поступак стечаја, 
нити поступак ликвидације, односно претходни стечајни поступак, јавно 
доступни. 
 Улолико се понуђач одлучи да не достави захтевани доказ из ове тачке, у 
том случају је дужан да достави Изјаву на свом обрасцу са меморандумом, која 
мора бити потписана и оверена, у којој ће навести интернет страницу на којој 
су тражени подаци јавно доступни. 

 
2). Понуђач је у обавези за све предметне партије, да на свом меморандуму, 

достави Декларацију - Изјаву/Потврду понуђача (или било који други документ од 
стране понуђача), за сва понуђена предметна добра, којом понуђач доказује 
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усаглашеност наведених предметних добара, са техничком спецификацијом из 
Табеле у тачки 2. Спецификације захтева, а која је саставни део ове Конкурсне 
документације за предметну јавну набавку. 

 
Доказ:  Доставити Декларацију - Изјаву/Потврду понуђача (или било који други 

документ од стране понуђача) на свом меморандуму и Изјаву наручиоца на Обрасцу 
бр.10. 

НАПОМЕНА: У колико су документи на страном језику, обавезно 
приложити превод на српски језик, оверен од стране судског тумача за 
тај страни језик. 
НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду за све партије,   
неопходно је да поменуте доказе достави за сваку од њих посебно. У 
колико понуђач подноси понуду само за неку од партија, доставља 
поменуте доказе само за ту партију. 

 
3.)  Понуђач је у обавези да за партију 2, на свом меморандуму, у својој понуди 

достави изјаву или одговарајући документ понуђача, да нуди оригинална и 
нерециклирана добра са холограмом у оргиналним фабричким паковањима, 
произведеним од стране произвођача уређаја (штампача. мултифункцијских уређаја)  
 
  НАПОМЕНА: У колико су документи на страном језику, обавезно приложити 
превод на српски језик, оверен од стране судског тумача за тај страни језик. 
     

 
 
НАПОМЕНА:Понуда понуђача који наручиоцу не поднесе све горе   
наведене доказе - биће одбијена као неприхватљива и неће се по истој 
даље поступати. 
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ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

 - Понуда са подизвођачем 
 

У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да, за 
подизвођача/е, поднесе све предвиђене доказе o испуњењу обавезних условa за 
учешће, прописаних чл. 75. ст.1. тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама, односно све 
доказе предвиђене из Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона о јавним набавкама и Упутства како се доказује испуњеност тих услова, из 
тачке I. Обавезни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 75. и чл. 
77. Закона о јавним набавкама. 
 У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да, за 
подизвођача/е, поднесе и предвиђени доказ o испуњењу додатних условa за учешће, 
прописаних чл. 76. ст.3., односно доказ предвиђен из Услова за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и Упутства како се доказује 
испуњеност тих услова, из тачке II. Додатни услови и потребни докази за испуњење 
истих, сходно чл. 76. и чл. 77. Закона о јавним набавкама, под редним бр.1). 
 
 Напомена: 
 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за 
извршење обавеза из поступка  јавне набавке, односно за извршење 
уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 

Напомена: 
Понуда понуђача који не достави све предвиђене доказе за подизвођача 

- сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена без даље оцене.  
 Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе за 
подизвођача, али којима не доказује испуњење било ког од наведених услова, 
односно којима не доказује испуњење свих наведених услова, сматраће се да 
понуђач не испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, предвиђене чл. 75. и чл. 76.  Закона о јавним 
набавкама, услед чега ће целокупна понуда бити одбијена као неприхватљива, 
без даље оцене. 
 
 - Заједничка понуда 

 
У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, уз 

понуду стожера понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да поднесе све 
предвиђене доказе o испуњењу обавезних условa за учешће, прописаних чл. 75. 
ст.1. тач.1) до 4) и ст.2. Закона о јавним набавкама, односно све доказе предвиђене 
из Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама и Упутства како се доказује испуњеност тих услова, из тачке I. Обавезни 
услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 75. и чл. 77. Закона о 
јавним набавкама.  
 
 У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, уз 
понуду стожера понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да поднесе и 
предвиђени доказ o испуњењу додатних условa за учешће, прописаних чл. 76. ст.3., 
односно доказ предвиђен из Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
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76. Закона о јавним набавкама и Упутства како се доказује испуњеност тих услова, 
из тачке II. Додатни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 76. и 
чл. 77. Закона о јавним набавкама, под редним бр.1). 
 Остале доказе, а који се односе на доказивање додатних услова, остали 
чланови групе понуђача подносе по свом нахођењу, а у циљу заједничког испуњења 
предвиђених услова. 

Услови из тих доказа цениће се кумулативно за целокупну групу понуђача. 
 

 Напомена: 
 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 
солидарно према наручиоцу. 
 

Напомена: 
Заједничка понуда односно понуда групе понуђача који не доставе све 

предвиђене доказе - сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена 
без даље оцене.  
 Понуђачи који, у поднетој заједничкој понуди, доставе све предвиђене 
доказе, али којима не доказују испуњење било ког од наведених услова, 
односно којима не доказују испуњење свих наведених услова, сматраће се да 
не испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, предвиђене чл. 75. и чл. 76.  Закона о јавним набавкама, услед 
чега ће целокупна заједничка понуда бити одбијена као неприхватљива, без 
даље оцене. 

 
НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА 

 
 

 Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, 
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. 
 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 и да наведе који су то докази.  
 Понуђач је дужан да, на свом обрасцу са меморандумом, који мора бити 
потписан и оверен од стране понуђача, наведе који су то докази који су јавно 
доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе интернет страницу 
на коју су тражени докази јавно доступни. 
 
 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду 
када се доказ доставља у изворном електронском облику. 

 
Понуда понуђача који има седиште у другој држави, мора да садржи све 

тражене доказе из ове конкурсне документације, који морају бити у свом изворном 
облику, преведени на српском језику и оверени од стране сталног судског тумача за 
тај страни језик. 
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли 
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

 Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење 
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по 
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 
тражена документа у примереном року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из чл.77. Закона 
о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12), понуђач може, уместо доказа, приложити 
своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред 
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом 
те државе. 

 
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли 
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

Напомена:  
Понуда понуђача који има седиште у другој држави, уз коју нису поднети 

сви тражени докази, односно докази нису поднети на начин прописан Законом 
о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом, биће одбијена као 
неприхватљива и иста се даље неће разматрати, односно оцењивати.  

 
 

---------------------------------    
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На основу чл.61. ст.4. тач:1) Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12) 

и на основу чл.8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гл. РС 
бр.29/13),  доноси се 

 
V.  У П У Т С Т В О 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 Овим Упутством понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: 
Упутство) прописује се начин сачињавања прихватљиве понуде. 
 У прилогу понуде, доставити све захтеване обрасце и документа из овог 
Упутства, као и сва захтевана документа из Упутства како се доказује испуњеност 
услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.  
 
 Понуда се саставља искључиво на обрасцу који чини саставни део ове 
конкурсне документације 
 

Ово Упутство се односи не све партије предметне јавне набавке 
ЈНбр.27/15. 
 
 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 
 
 2.1. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној 
коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 

 Понуду доставити на адресу: "ЕПС ЕД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О., Бул. др Зорана 
Ђинђића  бр. 46а, 18000 Ниш“ (центру за набавке и уговоре), са назнаком: ,,Понуда 
за јавну набавку добара – Канцеларијски материјал, ЈН бр.27/15 - НЕ ОТВАРАТИ”.   
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 03.06.2015. године до 12,10 часова.  
 Понуда која пристигне код наручиоца после напред наведеног рока (датума и 
часа) односно рока одређеног у позиву за подношење понуда, сматраће се 
неблаговременом и иста ће, као таква, бити одбачена, без даље оцене. 
 Образац понуде се попуњава читко, штампаним словима. Понуђач је дужан да 
се изјашњава, односно да уписује тражене податке само на местима предвиђеним за 
то, а која су означена "празним" линијама, односно да заокружи једну од понуђених 
опција, на местима где је таква могућност понуђена. 
 НАПОМЕНА: Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној   
документацији - прецртавањем постојећих навода и уписивањем других навода. 

      У случају да се не поступи по упутима из ове тачке, понуда ће бити одбијена 
као неприхватљива. 
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2.2. У обрасцу понуде, под тачком ''Општи подаци о понуђачу"  на 

предвиђеним местима, уписати све тражене податке. 
 Уклико понуђач наступа самостално, односно без ангажовања подизвођача не 
изјашњавати се, односно не попуњавати ништа на предвиђом месту под овом 
тачком. 

2.2.1.У обрасцу понуде, под тачком “I. Понуду дајемо за следеће партије:“  - 
обавезно се изјаснити зокруживањем једне од понуђених опција под тачком 1. или 2. 
Уколико подносилац понуде заокружи опцију под тачком 1.- не треба ништа  да 
уписује под тачком 2. 
Уколико подносилац понуде заокружи опцију под тачком 2.- на "празним линијама" 
мора уписати и редне бројеве партија за које подноси понуду, односно за које 
конкурише (почев од најмањег броја према већем броју).У случају да се понуда 
односи само на једну партију, а понуђене су две "празне" линије, понуђач је дужан да 
на преосталој "празној" линији упише ознаку "Х" (као ознаку којом ће означити да се 
на преосталој "празној" линији није изјашњавао, односно да за преосталу партију не 
подноси  понуду, односно да не конкурише, нпр: 1, Х,Х,Х или Х,Х,Х, 2). 
 2.3. У обрасцу понуде, под тачком “II. Понуду дајемо:“  - обавезно се изјаснити 
зокруживањем једне од понуђених опција под тачком 1. или 2, а у зависности од 
наступа понуђача.  

Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 1. не изјашњавати се под тачком 
2., односно не попуњавати ништа на предвиђеним местима, под истом тачком. 
 Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 2, што значи да наступа 
заједнички са неким понуђачем (групом понуђача), на „празним“ линијама под истом 
тачком уписати пословно име, адресу седишта, матични број, порески 
идентификациони број, име особе за контакт и бр. телефона, за сваког удруженог 
понуђача из групе понуђача. 

2.4. У обрасцу понуде, под тачком “III. Предметну набавку извршићемо:“  - 
обавезно се изјаснити зокруживањем једне од понуђених опција под тачком 1. или 
под тачком 2., а у зависности од наступа понуђача. 

Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 1. не изјашњавати се под 
тачком 2., односно не попуњавати ништа на предвиђеним местима, под истом 
тачком. 
 2.5. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу 
понуде, под тачком “IV. Проценат укупне вредности набавке које ће понуђач 
поверити подизвођачу:'' - на предвиђеном месту упише проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу, (који не може бити већи од 50%) уколико 
ангажује подизвођача.  
 Уклико понуђач наступа самостално, односно без ангажовања подизвођача не 
изјашњавати се, односно не попуњавати ништа на предвиђом месту под овом 
тачком. 
 2.6. У обрасцу понуде, под тачком “V. Део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача:'' -  понуђач је дужан да на предвиђеном месту 
упише део предмата набавке који ће извршити преко подизвођача, уколико ангажује 
подизвођача. 

2.7. У обрасцу понуде, под тачком ''VI. Понуда се односи на целокупну 
набавку''  - не изјашњавати се, пошто нису дате опције. Самом чињеницом да 
понуђач подноси понуду, сматраће се да се понуда односи на целокупну набавку. 
Понуда се мора односити на целокупну набавку и не може се односити само 
на поједине позиције. У супротном, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
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2.8. У обрасцу понуде под тачком  ''VII.  ''Услови'', понуђач је дужан да се 
изјасни на свим предвиђеним местима, на начин како је то наручилац  даље у 
наставку текста овог упутства прописао: 
 2.8.1. У обрасцу понуде, под тачком ''VII. - тачка 1., алинеја 1. – "Укупна 
понуђена цена (без обрачунатог ПДВ-а)" - уписати бројчани износ укупне понуђене 
цене без обрачунатог ПДВ-а, у динарима, за целокупну набавку. 
 2.8.2. У обрасцу понуде, под тачком ''VII.  - тачка 1., алинеја 2. - “Износ ПДВ-а 
(20%)“  – уписати бројчани износ припадајућег ПДВ-а, у динарима. 
 2.8.3. У обрасцу понуде, под тачком ''VII.  - тачка 1., алинеја 3, „УКУПНО ЗА 
УПЛАТУ (са обрачунатим ПДВ-ом)“ – уписати износ који је једнак збиру понуђене 
цене из алинеје 1 и износа припадајућег ПДВ-а из алинеје 2. 
 2.8.4. У обрасцу понуде, под тачком VII. . – тачка 1., после текста „Укупна 
понуђена цена са обрачунатим ПДВ-ом и словима“– уписати словима износ који је 
уписан у  алинеји 3. 
 2.8.5. У обрасцу понуде, под тачком  ''VII.- тачка 3 – „Услови плаћања“  – не 
изјашњавати се, будући да нису ни понуђене опције. Самим подношењем понуде 
сматраће се да понуђач прихвата наводе по истoj тачки. 
 2.8.6. У обрасцу понуде, под тачком  ''VII.- тачка 4. „Рок испоруке“  – уписати 
број дана, у ком периоду, односно року ће се извршити испорука предметних добара, 
рачунајући од пријема писмене наруџбенице, од стране наручиоца. 

Максимални рок испоруке је 3 дана од тренутка пријема наруџбенице, и 
односи се на испоруку добара за све партије.   
  НАПОМЕНА: Уколико понуђач у понуди наведе рок испоруке 
предметних добара дужи од 3 дана од тренутка пријема наруџбенице, таква 
понуда биће одбијена као неприхватљива.  
 2.8.7. У обрасцу понуде под тачком  ''VII.- тачка 5. и 6. Обрасца понуде - не 
изјашњавати се. Самим подношењем понуде сматраће се да понуђач прихвата 
наводе по истим тачкама. 
 Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној документацији – 
прецртавањем   постојећих   навода   и   уписивањем   других   навода. (нa пример:       
прецртати рок од 60 дана под тачком  ''VII. -  6 - "Рок важењa понуде" и уписати 
краћи или дужи рок или под тачком  ''VII. -  5 - Место испоруке - преправити место 
извршења услуге и сл.). 
 У случају из претходног става, понуде ће бити одбијене као 
неприхватљиве. 

2.8.8. На предвиђеним местима, потписати понуду и оверити печатом. 
2.8.9. За прихватљиву понуду, уз прописно попуњен и оверен образац 

понуде, потребно је доставити и све доказе предвиђене Упутством како се доказује 
испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, као и следеће 
попуњене и оверене обрасце: 

1. Образац бр.1. – Изјава понуђача  о независној понуди,  
2. Образац бр.2. Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и 
конкрсне документације, 

3.  Образац бр.3. Изјава о поштовању обавеза, сходно чл.75.ст.2. Закона о 
јавним набавкама, 

4.  Образац бр.4. Изјава о интелектуалној својине, сходно чл.75.ст.2. Закона о 
јавним набавкама,  

5. Образац бр.5. – Структура понуђене цене, 
6.  Образац бр.6. – Образац трошкова припреме понуде, 
7.  Образац бр.7. – Изјава да ће понуђач доставити средства обезбеђења 
уговора за добро извршење посла, 
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8. Образац бр.8. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора 
за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза,   

9.  Образац бр. 9. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 

10. Изјава о усаглашености техничких карактеристика понуђених добара са 
захтеваним карактеристикама (Образац бр.10.), за све партије.  

11.   Модел уговора (попуњен на предвиђеним местима, која су подвучена 
линијама), потписан и оверен, с тим што се мора парафирати и оверити и 
свака страница модела уговора, за све партије.  
 
као и све остале доказе предвиђене конкурсном документацијом. 

 
 Обрасци које понуђач доставља, а који су саставни део ове Конкурсне 
документације, понуђач је дужан доставити са оригиналним отиском печата 
понуђача и потписом одговорног лица. Није дозвољено ове обрасце достављати 
у фотокопији. 
 НАПОМЕНА: 
 Понуда која се поднесе без неког од наведених образаца, као и неког од 
доказа - докумената наведених у Упутству како се доказује испуњеност услова 
из чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама, затим, понуда која се не односи на 
целокупну набавку, као и понуда која се поднесе са неким од предвиђених 
образаца који су непопуњени или непрописно попуњени, непотписани или 
неоверени - сматраће се непотпуном, односно неприхватљивом и као таквој, 
неће се по истој даље поступати, односно неће се оцењивати. 
 

3. ПАРТИЈЕ 
 
Предметна јавна набавка обликована је у 4 истоврсне партије и то: 

 
- Партија 1 - потрошни канцеларијски материјал  
- Партија 2 - тонери и рибони  
- Партија 3 – папир за штампање и копирање  
- Партија 4 – штампани обрасци и блоковска роба  
 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да 
обухвати најмање једну целокупну партију. 

У обрасцу понуде, под тачком “I. Понуду дајемо за следеће партије:“ , 
понуђач је дужан да се изјасни, на предвиђеним местима,  да ли се понуда односи на 
целокупну набавку или само на одређене партије.  

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити 
поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно и то: 

- Доказе за испуњење обавезних услова из члана 75. ЗЈН, а који су 
неведени и дефинисани у делу конкурсне документације „I. Обавезни услови и 
потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 75. и чл. 77. Закона о јавним 
набавкама“ , од тачке 1 до тачке 5, понуђачи могу доставити у једном примерку 
за све партије, без обзира да ли подносе понуду за једну или више партија.  
  

- Доказе за испуњење додатних услова из члана 76. ЗЈН, а који су 
неведени и дефинисани у делу конкурсне документације „II. Додатни услови и 
потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 76. и чл. 77. Закона о јавним 
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набавкама“ , од тачке 1 до тачке 3, понуђачи морају за сваку партију за коју 
подносе понуду да доставе посебно. 

 
- Докази о испуњености обавезних и додатних услова морају бити 

достављени уз понуду на следећи начин: 
 

 Доказе о испуњености обавезних услова понуђачи морају доставити у 
посебној коверти са назнаком "Обавезни услови за јавну набавку ЈНбр.27/15", 

  
      Доказе о испуњености додатних услова, Образац понуде, као и другу 

документацију предвиђену овом конкурсном документацијом за предметне 
партије, понуђачи морају доставити у посебним ковертама за сваку партију за 
коју конкуришу, са назнаком " Додатни услови за јавну набавку број ЈНбр. 
27/15партија ___ ", 

 
Коверту са назнаком " Обавезни услови за јавну набавку ЈНбр. 27/15" и 

коверте са назнаком "Додатни услови за јавну набавку ЈНбр. 27/15партија ___ ", 
треба ставити у посебну затворену коверту или кутију, са назнаком:  

,,Понуда за јавну набавку добара – Канцеларијски материјал, ЈН бр. 27/15- 
НЕ ОТВАРАТИ”  

и исту доставити на адресу: "ЕПС ЕД „ ЈУГОИСТОК“ Д.О.О., Бул. др Зорана 
Ђинђића  бр. 46а, 18000 Ниш“  (центру за набавке и уговоре). 

 
 
 4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
 Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: "ЕПС ЕД 
„ЈУГОИСТОК“ Д.О.О., Бул. др Зорана Ђинђића  бр. 46а, 18000 Ниш“ (служби за 
набавке и уговоре), са назнаком: 
 „Измена понуде за јавну набавку добара: – Канцеларијски материјал, ЈН 
бр.27/15 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
 „Допуна понуде за јавну набавку добара: – Канцеларијски материјал, ЈН 
бр.27/15 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
 „Опозив понуде за јавну набавку добара: – Канцеларијски материјал, ЈН 
бр.27/15  - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара: –  Канцеларијски 
материјал, ЈН бр.27/15 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да 
мења своју понуду. 
 
 6.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
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 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. 

НАПОМЕНА: Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно 
наведеној забрани, као неприхватљиве.  

Уколико понуђач наступа заједнички са неким понуђачем (групом понуђача), 
као саставни део заједничке понуде дужан је да поднесе споразум (Образац бр. 
9.) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке. 
  НАПОМЕНА: 
 Уколико се као саставни део заједничке понуде не поднесе напред 
наведени споразум (Образац бр.9.), таква понуда биће одбијена као 
неприхватљива. 

 
 7.  ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

   
 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци.  
 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуђач наступа заједнички са неким понуђачем (групом понуђача), 

као саставни део заједничке понуде дужан је да поднесе споразум (Образац бр. 
9.) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке. 

 
  НАПОМЕНА: 
 Уколико се као саставни део заједничке понуде не поднесе напред 
наведени споразум (Образац бр. 9.), таква понуда биће одбијена као 
неприхватљива. 
 
 
 
 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун 
задругара или заједничку понуду у име задругара. 
 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке 
и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из 
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно 
одговарају задругари. 
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 9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћањe је у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана дана потписивања сваког 
конкретног Записникa о примопредаји предметних  добара-без примедби и пријему 
фактуре. 
 Плаћање се врши, сукцесивно, уплатом на рачун понуђача. 
 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  
 9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
 Рок важења понуде je 90  дана од дана отварања понуда. 
 У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
 Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 
 10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 Цена мора бити исказана у динарима, бројчано и словима, са и без пореза на 
додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији 
предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 
пореза на додату вредност. 

Понуђена цена је са укалкулисаним свим зависним трошковима (основна цена 
рада, превоз запослених - долазак на рад непосредних извршилаца - запослених и 
одлазак са рада, исхрана у току рада, годишњи одмор, ноћни рад, евентуални 
прековремени рад и свим осталим припадујућим накнадама зараде у складу са 
Законом о раду, као и свим трошковима који су укалкулисани у понуђену цену у 
складу са обрасцем Структуре цене). 
 Цена је фиксна и не може се мењати.  
 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
  
 11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О 
ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, 
Министарства финансија и привреде. 
 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
  
 Изабрани понуђач се обавезује да за свеку партију приликом закључења 
уговора преда наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, без протеста, као 
средство финансијског обезбеђења уговора за добро извршење посла, која мора да 
буде евидентирана (регистрована) у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица 
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за заступање, а уз исту мора бити достављено и менично овлашћење - писмо, за 
попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате.  
 Уз предметне менице мора бити достављена копија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наведе у меничном 
овлашћењу - писму. Рок важења меница за добро извршење посла мора бити 
најмање 30 дана од дана истека трајања уговора за предметну јавну набавку.  
 Наручилац ће менице за добро извршење посла изабраном понуђачу вратити 
31. дана од дана истека трајања уговора за предметну јавну набавку, уколико се не 
стекну услови за њену реализацију.  
 Уколико продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не 
испоручи робу која чини предмет овог уговора у уговореном року, исту испоруку 
може извршити у  даљем року од 2 (два)  календарска дана, у ком случају купац има 
право на уговорну казну због неблаговременог или непотпуног извршења овог 
уговора, у висини од највише 10% од уговорене цене, активирањем сопствене (соло) 
менице продавца, поднете ради обезбеђења овог уговора за добро извршење посла. 
 Уколико продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не  
усагласи испоруку предметних добара са условима из конкурсне документације за 
предметну јавну набавку и прихваћене понуде продавца у року од 2 (два)  
календарска дана (из члана 10. став 4. овог Уговора), у ком случају купац има право 
на уговорну казну због неблаговременог или непотпуног извршења овог уговора, у 
висини од највише 10% од уговорене цене, активирањем сопствене (соло) менице 
продавца, поднете ради обезбеђења овог уговора за добро извршење посла. 
  
 13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
 14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
 Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
наручиоца "ЕПС ЕД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О. Бул. др Зорана Ђинђића  бр. 46а 18000 
Ниш“(центар за набавке и уговоре), електронске поште на e-mail: 
marko.randjelovic@jugoistok.com или факсом на број 018/518-544, тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
 Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН 
бр. 27/15. 
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 
мења нити да допуњује конкурсну документацију.  
 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
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 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
  
 15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
 После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
  У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
 16. 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, у складу са чланом 83. Закона, 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 у тренутку закључења 
уговора преда наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, без протеста, као 
средство финансијског обезбеђења уговора за додатно обезбеђење испуњења 
уговорених обавеза, која мора да буду евидентирана (регистрована) у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране овлашћеног лица за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним 
износом од 15% од укупне вредности уговора, за предметну јавну набавку, без ПДВ-
а. Уз преметну меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа 
који је издат од стране пословне банке коју понуђач наведе у меничном овлашћењу - 
писму. Рок важења менице за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза, 
мора бити најмање 30 дана од дана од дана истека трајања уговора за предметну 
јавну набавку.  
 Наручилац ће меницу за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза, 
изабраном понуђачу вратити 31. дана од дана истека трајања уговора за предметну 
јавну набавку, уколико се не стекну услови за њихову реализацију. 
 
 НАПОМЕНА: 
 Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негaтивних референци 
Управе за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне 
набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу. 
 
 17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА 
ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
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За Партију 1 - потрошни канцеларијски материјал, избор најповољније понуде ће се 
извршити применом критеријума „ економски најповољније понуде“ и то:  
 
 

 
1. Понуђена цена ....................................................…….....................95 пондера   
 
Овај елемент критеријума подељен је на 2 (два) подкритеријума, и то: 

 
1.  Понуђена цена Табела 1 (редни бројеви од 1-32)…… …….....    65 пондера 
2.  Понуђена цена Табела 1 (редни бројеви од 33-148), ………........30 пондера 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Укупно ……………………………………………………………………..   95 пондера 

 
2. Рок испоруке... ……………………………………………………………5 пондера 
 
 УКУПНО ……………………………………………………………………100 пондера 
 
 
Начин вредновања услова из понуде по елементима критеријума 

 
  По свим датим елементима критеријума, понуђач који понуди најповољније 
услове, бодоваће се са највећим бројем пондера (бодова) предвиђеним за конкретан 
елемент критеријума. 
 Остали понуђачи ће освојити пондере сразмерно  неповољности њихове 
понуде у односу на најповољнију понуду по конкретном елементу критеријума, а што 
је посебно одређено за сваки од наведених елемента критеријума. 
 

 
 Подкритеријум 1: Табела 1 (редни бројеви од 1-32). 

 
Према овом елементу критеријума понуде ће бити пондерисане (бодоване) на 
следећи начин:   
 
 
 ЦЕНА          65 пондера 
                              

                                                 
Ц

Цмин
БПц

×= 65
 

 
Где су: 
Цмин  - најнижа понуђена цена 
Ц - нуђена цена 
65 - укупан број пондера предвиђен за цену 
БПц - број пондера за датог понуђача за понуђену цену 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Подкритеријум 2 : Табела 1 (редни бројеви од 33-148). 
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Према овом елементу критеријума понуде ће бити пондерисане (бодоване) на 
следећи начин:   
 
 
 ЦЕНА          30 пондера 
                              
                                                  

                                                             
Ц

Цмин
БПц

×= 30
 

 
 

 Где су: 
Цмин  - најнижа понуђена цена 
Ц - нуђена цена 
30 - укупан број пондера предвиђен за цену 
БПц - број пондера за датог понуђача за понуђену цену 
 
Рок испоруке: 5 пондера. 

            
 
 
 

Пзри  =   5 Х Риу мин 
            Риу пон 

 
Где је: 

 Пзри – број освојених пондера по овом елементу критријума, 
 5 – максималан број пондера по овом елементу критеријума, 

 Риу мин – најповољнији понуђени рок за испоруку предметних добара (у 
календарским данима) и 

 Риу пон – понуђени рок за извршење предметне услуге (у календарским 
данима). 

 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
-  За партију 2 - тонери и рибони, избор најповољније понуде ће се извршити 
применом критеријума „ економски најповољније понуде“ и то:   
  

1.Понуђена цена ....................................................………………….......95 пондера   
 
Овај елемент критеријума подељен је на 2 (два) подкритеријума, и то: 

 
1.  Понуђена цена Табела 1 (редни бројеви од 1-15), ……………    70 пондера 
2.  Понуђена цена Табела 1 (редни бројеви од 16-188), …………....25 пондера 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Укупно ……………………………………………………………………..   95 пондера 
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2. Рок испоруке... ……………………………………………………………5 пондера 
 
 УКУПНО ……………………………………………………………………100 пондера 
 
 
Начин вредновања услова из понуде по елементима критеријума 

 
  По свим датим елементима критеријума, понуђач који понуди најповољније 
услове, бодоваће се са највећим бројем пондера (бодова) предвиђеним за конкретан 
елемент критеријума. 
 Остали понуђачи ће освојити пондере сразмерно  неповољности њихове 
понуде у односу на најповољнију понуду по конкретном елементу критеријума, а што 
је посебно одређено за сваки од наведених елемента критеријума. 
 

 
 Подкритеријум 1: Табела 1 (редни бројеви од 1-15). 

 
Према овом елементу критеријума понуде ће бити пондерисане (бодоване) на 
следећи начин:   
 
 
 ЦЕНА          70 пондера 
                              

                                                 
Ц

Цмин
БПц

×= 70
 

 
Где су: 
Цмин  - најнижа понуђена цена 
Ц - нуђена цена 
70 - укупан број пондера предвиђен за цену 
БПц - број пондера за датог понуђача за понуђену цену 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Подкритеријум 2 : Табела 1 (редни бројеви од 16-188). 
 
Према овом елементу критеријума понуде ће бити пондерисане (бодоване) на 
следећи начин:   
 
 
 ЦЕНА          25 пондера 
                              
                                                  
                                                              

                                                  
Ц

Цмин
БПц

×= 25
 

 Где су: 
Цмин  - најнижа понуђена цена 
Ц - нуђена цена 
25 - укупан број пондера предвиђен за цену 
БПц - број пондера за датог понуђача за понуђену цену 
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 Рок испоруке: 5 пондера. 

            
 
 
 

Пзри  =   5 Х Риу мин 
            Риу пон 

 
Где је: 

 Пзри – број освојених пондера по овом елементу критријума, 
 5 – максималан број пондера по овом елементу критеријума, 

 Риу мин – најповољнији понуђени рок за испоруку предметних добара (у 
календарским данима) и 

 Риу пон – понуђени рок за извршење предметне услуге (у календарским 
данима).  

 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
- Партију 3 - Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума 
„најнижа понуђена цена“.  
 
 
 
За Партију 4 – штампани обрасци и блоковска роба, избор најповољније понуде ће 
се извршити применом критеријума „ економски најповољније понуде“ и то:   
 
1. Понуђена цена ....................................................………………….........95 пондера   
 
Овај елемент критеријума подељен је на 2 (два) подкритеријума, и то: 

 
1. Понуђена цена Табела 1 (редни бројеви од 1-14,67,68,69,70). ........70 пондера 
2. Понуђена цена Табела 1 (редни бројеви од 15-66,71,72,73,74,75)...25 пондера 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Укупно …………………………………………………………………….......  95 пондера 

 
2.Рок испоруке... …………………………………………………………….....5 пондера 
 
 УКУПНО ……………………………………………………………………....100 пондера 
 
 
Начин вредновања услова из понуде по елементима критеријума 

 
  По свим датим елементима критеријума, понуђач који понуди најповољније 
услове, бодоваће се са највећим бројем пондера (бодова) предвиђеним за конкретан 
елемент критеријума. 
 Остали понуђачи ће освојити пондере сразмерно  неповољности њихове 
понуде у односу на најповољнију понуду по конкретном елементу критеријума, а што 
је посебно одређено за сваки од наведених елемента критеријума. 
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 Подкритеријум 1: Табела 1 (редни бројеви од 1-14,67,68,69,70). 

 
Према овом елементу критеријума понуде ће бити пондерисане (бодоване) на 
следећи начин:   
 
 
 ЦЕНА          70 пондера 
                              

                                                 
Ц

Цмин
БПц

×= 70
 

 
Где су: 
Цмин  - најнижа понуђена цена 
Ц - нуђена цена 
70 - укупан број пондера предвиђен за цену 
БПц - број пондера за датог понуђача за понуђену цену 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Подкритеријум 2 : Табела 1 (редни бројеви од 15-66,71,72,73,74,75). 
 
Према овом елементу критеријума понуде ће бити пондерисане (бодоване) на 
следећи начин:   
 
 ЦЕНА          25 пондера 
                              
                                                                                                               

                                                  
Ц

Цмин
БПц

×= 25
 

 Где су: 
Цмин  - најнижа понуђена цена 
Ц - нуђена цена 
25 - укупан број пондера предвиђен за цену 
БПц - број пондера за датог понуђача за понуђену цену 
 
 
Рок испоруке: 5 пондера. 

   
           

Пзри  =   5 Х Риу мин 
            Риу пон 

 
Где је: 

 Пзри – број освојених пондера по овом елементу критријума, 
 5 – максималан број пондера по овом елементу критеријума, 

 Риу мин – најповољнији понуђени рок за испоруку предметних добара (у 
календарским данима) и 

 Риу пон – понуђени рок за извршење предметне услуге (у календарским 
данима). 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 
ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Рангирање ће се вршити  елементу критеријума понуђена цена.   
    
 19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјавe датe под кривичном 
и материјалном одговорношћу да је поштовао 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.  
 Напомена: поводом ове тачке понуђач је дужан поднети попуњене, 
потписане и оверене Обрасце бр. 3. и бр. 4., у супротном понуђач који не 
поднесе попуњене, потписане и оверене захтеване обрасце, његова понуде ће 
бити одбијена као неприхватљива.  
 Образац бр. 4. понуђач подноси само у случају ако је понуђач ималац 
права интелектуалне својине, над предметом ове јавне набавке. 
 
 20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
  

21. 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, електронском поштом 
на e-mail marko.randjelovic@jugoistok.com, факсом на број 018/518/544 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. Захтев за 
заштиту права,сматраће се благовременим уколико физички буде примљен код 
наручиоца у периоду од 8,30 до 15,30 часова,а које је радно време 
наручиоца.Уколико се захтев за заштиту права доставља наручиоцу путем факса 
или путем електронске поште,такође је потребно да наручиоцу буде прослеђен у 
оквиру радног времена тј.од 8,30 до 15,30 часова. 

 У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  



 42 од 160 
 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, 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.  

   
 
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; у даљем 
тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између 
осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. Подносилац захтева за заштиту 
права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 
прописаном чланом 156. ЗЈН. 
 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће 
се: 
 
 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом 
које се подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе наведене под тачком 1. 
 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе 
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за 
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
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припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 
 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 
из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 
складу са законом и другим прописом. 
 
 
5. УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА 
 
Овим вас обавештавамо да се уплата таксе за подношење захтева за заштиту права 
из иностранства може извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе 
за трезор 
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ: 
Народна банка Србије (НБС) 
11000 Београд, ул. Немањина бр. 17 
Србија 
 
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX 
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ: 
Министарство финансија 
Управа за трезор 
ул. Поп Лукина бр. 7-9 
11000 Београд 
 
IBAN: RS 35908500103019323073 
НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације 
о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT): – број у поступку 
јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у 
поступку јавне набавке. 
 
У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD. 
PAYMENT INSTRUCTIONS 
 
SWIFT MESSAGE MT103 – EUR 
FIELD 32A: VALUE DATE – EUR- AMOUNT 
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER 
FIELD 56A: DEUTDEFFXXX 
(INTERMEDIARY) DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12GERMANY 
 
FIELD 57A: /DE20500700100935930800 
(ACC. WITH BANK) NBSRRSBGXXX 
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, 
NEMANJINA 17 SERBIA 
 
FIELD 59: /RS35908500103019323073 
(BENEFICIARY)MINISTARSTVO FINANSIJA, UPRAVA ZA TREZOR, POP LUKINA7-9 
BEOGRAD 
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 
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SWIFT MESSAGE MT103 – USD 
FIELD 32A: VALUE DATE – USD- AMOUNT 
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER 
FIELD 56A: BKTRUS33XXX 
(INTERMEDIARY) DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 
WALL STREET UNITED STATES 
 
FIELD 57A: NBSRRSBGXXX 
(ACC. WITH BANK)NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL 
BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA 
 
FIELD 59: /RS35908500103019323073 
(BENEFICIARY) MINISTARSTVO FINANSIJA, UPRAVA ZA TREZOR, POP LUKINA7-9 
BEOGRAD 
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 
 

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. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
 
 22.  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
 Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана 
отварања понуда. 
 Наручилац ће Одлуку о додели уговора доставити свим понуђачима у року од 
три дана од дана доношења одлуке. 
 Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана 
када је пријем одбијен. 
 

23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 

уговор у року од 8 (осам) дана од дана протока рока за подношење захтева за 
заштиту права из чл.149. Закона о јавним набавкама.  

 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 

  У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. 
став 2. тачка 5) Закона.  

  
---------------------------------- 
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Образац понуде - 1 
ЈН бр. 27/15 

 
  Општи подаци о понуђачу: 

 
 Пословно име:__________________________________________________________ 
              

 Облик организовања: _____________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 (уписати одговарајући облик организовања у смислу Закона о привредним  друштвима, као на 
 пр. А.Д., Д.О.О., ортачко друштво, друштвено предузеће и тд. или СТР, СЗР, Агенција и сл.) 
  

 Место седишта: _________________________________________________________ 
             
 Адреса (улица и број): ___________________________________________________ 
      
 Бр.т.р.:  ________________________________________________________________              
 
 Банка: _________________________________________________________________              
 
 ПИБ бр:   _______________________________________________________________ 
              
 Матични број:  __________________________________________________________ 
 
 Одговорно лице овлашћено за закључење уговора: _________________________ 
                
 Телефон/факс:      __________ _____________________________________________   
 
 Особа за контакт: ________________________________________________________ 
 
 Интернет адреса:   _______________________________________________________  
               
 E-mail адреса:   __________________________________________________________ 
 

Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке 
добара: - Канцеларијски материјал - (30192000 -  канцеларијски материјал) - ЈН 
бр.27/15, Партија 1 - потрошни канцеларијски материјал, објављеном на Порталу 
јавних набавки, од 30.04.2015. године, неопозиво дајемо следећу:  

   
П  О  Н  У  Д  У    -    бр. ________________   од  ___.___. 2015. године. 

 
 Понуду дајемо под следећим условима: 
 
 I. Понуду дајемо за следеће партије: 
 

1. - за све партије, 
 

 2. -  за поједине партије и то:____, ____,____,____. 
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 II. Понуду дајемо: 
 
   1. - самостално,   
   
             2. - заједнички, са понуђачем (групом понуђача): 
 
2.1. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
2.2. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
2.3. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
 
           III. Предметну набавку извршићемо: 
 
             1. -  без ангажовања подизвођача 
 
    2. -  са ангажовањем подизвођача и то:  
 
2.1. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 

2.2. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
2.3. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 

      
 

 IV. Проценат укупне вредности набавке које ће понуђач поверити 
подизвођачу: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 
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 V.  Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 
 
 
 VI. Понуда се односи на целокупну набавку.  

 
 
VII. Услови:  

  
1.  Понуђена цена:  

 
  -  Укупна понуђена цена (без обрачунатог ПДВ-а)…..._______________________ 
динара, 
    -  Износ ПДВ-а (20%)  ………..………………...….........._______________________ 
динара, 
    -  УКУПНО ЗА УПЛАТУ (са обрачунатим ПДВ-ом)….._______________________ 
динара. 
 
(УКУПНО ЗА УПЛАТУ са обрачунатим ПДВ-ом и словима: _____________________ 
 
______________________________________________________________________).  

 
Укупна понуђена цена је са укалкулисаним трошковима основне цене рада, 

превоза запослених - долазак на рад непосредних извршилаца - запослених и 
одлазак са рада, исхрана у току рада, годишњи одмор, евентуални прековремени 
рад и свим осталим припадујућим накнадама зараде у складу са Законом о раду, као 
и са свим осталим зависним трошковима, који су укалкулисани у укупну понуђену 
цену. 
 

2.  Рок испоруке: ______ дана од пријемa писмене наруџбенице, од стране 
наручиоца. 
 

3. Услови плаћања: 45 календарских дана од дана потписивања сваког 
конкретног Записникa о примопредаји предметних  добара-без примедби и пријему 
фактуре. 

 
 4. Место испоруке: По клаузули „Ф-ко магацини организационих јединица - 
огранака наручиоца у Нишу“, а по конкретном налогу наручиоца (организационе 
јединице наручиоца: Ниш, Прокупље, Лесковац  Врање, Пирот и Зајечар). 

 
    

5. Рок важење понуде: 90 дана од дана отварања понуде. 
 
 

 
За понуђача, 

 
 

(м.п.)              _______________________ 
   (потпис) 
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Образац понуде - 2 

ЈН бр. 27/15 
 
  Општи подаци о понуђачу: 

 
 Пословно име:__________________________________________________________ 
              

 Облик организовања: _____________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 (уписати одговарајући облик организовања у смислу Закона о привредним  друштвима, као на 
 пр. А.Д., Д.О.О., ортачко друштво, друштвено предузеће и тд. или СТР, СЗР, Агенција и сл.) 
  

 Место седишта: _________________________________________________________ 
             
 Адреса (улица и број): ___________________________________________________ 
      
 Бр.т.р.:  ________________________________________________________________              
 
 Банка: _________________________________________________________________              
 
 ПИБ бр:   _______________________________________________________________ 
              
 Матични број:  __________________________________________________________ 
 
 Одговорно лице овлашћено за закључење уговора: _________________________ 
                
 Телефон/факс:      __________ _____________________________________________   
 
 Особа за контакт: ________________________________________________________ 
 
 Интернет адреса:   _______________________________________________________  
               
 E-mail адреса:   __________________________________________________________ 
 

Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке 
добара: - Канцеларијски материјал - (30192000 -  канцеларијски материјал) - ЈН 
бр.27/15, Партија 2 – тонери и рибони, објављеном на Порталу јавних набавки, од 
30.04.2015. године, неопозиво дајемо следећу:  

   
П  О  Н  У  Д  У    -    бр. ________________   од  ___.___. 2015. године. 

 
 Понуду дајемо под следећим условима: 
 
 I. Понуду дајемо за следеће партије: 
 

1. - за све партије, 
 

2. -  за поједине партије и то:____, ____,____,____. 
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 II. Понуду дајемо: 
 
   1. - самостално,   
   
             2. - заједнички, са понуђачем (групом понуђача): 
 
2.1. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
2.2. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
2.3. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
 
           III. Предметну набавку извршићемо: 
 
             1. -  без ангажовања подизвођача 
 
    2. -  са ангажовањем подизвођача и то:  
 
2.1. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 

2.2. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
2.3. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 

      
 

 IV. Проценат укупне вредности набавке које ће понуђач поверити 
подизвођачу: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 
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 V.  Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 
 
 
 VI. Понуда се односи на целокупну набавку.  

 
 
VII. Услови:  

  
1.  Понуђена цена:  

 
  -  Укупна понуђена цена (без обрачунатог ПДВ-а)…..._______________________ 
динара, 
    -  Износ ПДВ-а (20%)  ………..………………...….........._______________________ 
динара, 
    -  УКУПНО ЗА УПЛАТУ (са обрачунатим ПДВ-ом)….._______________________ 
динара. 
 
(УКУПНО ЗА УПЛАТУ са обрачунатим ПДВ-ом и словима: _____________________ 
 
______________________________________________________________________).  

 
Укупна понуђена цена је са укалкулисаним трошковима основне цене рада, 

превоза запослених - долазак на рад непосредних извршилаца - запослених и 
одлазак са рада, исхрана у току рада, годишњи одмор, евентуални прековремени 
рад и свим осталим припадујућим накнадама зараде у складу са Законом о раду, као 
и са свим осталим зависним трошковима, који су укалкулисани у укупну понуђену 
цену. 
 

4.  Рок испоруке: ______ дана од пријемa писмене наруџбенице, од стране 
наручиоца. 
 

5. Услови плаћања: 45 календарских дана од дана потписивања сваког 
конкретног Записникa о примопредаји предметних  добара-без примедби и пријему 
фактуре. 

 
 

 6. Место испоруке: По клаузули „Ф-ко магацини организационих јединица - 
огранака наручиоца у Нишу“, а по конкретном налогу наручиоца (организационе 
јединице наручиоца: Ниш, Прокупље, Лесковац  Врање, Пирот и Зајечар). 

 
    

7. Рок важење понуде: 90 дана од дана отварања понуде. 
 

 
За понуђача, 

 
 

(м.п.)              _______________________ 
   (потпис) 
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Образац понуде - 3 

ЈН бр. 27/15 
 
  Општи подаци о понуђачу: 

 
 Пословно име:__________________________________________________________ 
              

 Облик организовања: _____________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 (уписати одговарајући облик организовања у смислу Закона о привредним  друштвима, као на 
 пр. А.Д., Д.О.О., ортачко друштво, друштвено предузеће и тд. или СТР, СЗР, Агенција и сл.) 
  

 Место седишта: _________________________________________________________ 
             
 Адреса (улица и број): ___________________________________________________ 
      
 Бр.т.р.:  ________________________________________________________________              
 
 Банка: _________________________________________________________________              
 
 ПИБ бр:   _______________________________________________________________ 
              
 Матични број:  __________________________________________________________ 
 
 Одговорно лице овлашћено за закључење уговора: _________________________ 
                
 Телефон/факс:      __________ _____________________________________________   
 
 Особа за контакт: ________________________________________________________ 
 
 Интернет адреса:   _______________________________________________________  
               
 E-mail адреса:   __________________________________________________________ 
 

Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке 
добара: - Канцеларијски материјал - (30192000 -  канцеларијски материјал) - ЈН 
бр.27/15, Партија 3 – папир за штампање и копирање, објављеном на Порталу 
јавних набавки, од 30.04.2015. године, неопозиво дајемо следећу:  

   
П  О  Н  У  Д  У    -    бр. ________________   од  ___.___. 2015. године. 

 
 Понуду дајемо под следећим условима: 
 
 I. Понуду дајемо за следеће партије: 
 

1. - за све партије, 
 

 2. -  за поједине партије и то:____, ____,____,____. 
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 II. Понуду дајемо: 
 
   1. - самостално,   
   
             2. - заједнички, са понуђачем (групом понуђача): 
 
2.1. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
2.2. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
2.3. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
 
           III. Предметну набавку извршићемо: 
 
             1. -  без ангажовања подизвођача 
 
    2. -  са ангажовањем подизвођача и то:  
 
2.1. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 

2.2. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
2.3. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 

 
      
 

 IV. Проценат укупне вредности набавке које ће понуђач поверити 
подизвођачу: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 
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 V.  Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 
 
 
 VI. Понуда се односи на целокупну набавку.  

 
 
 
 
 
VII. Услови:  

  
1.  Понуђена цена:  

 
  -  Укупна понуђена цена (без обрачунатог ПДВ-а)…..._______________________ 
динара, 
    -  Износ ПДВ-а (20%)  ………..………………...….........._______________________ 
динара, 
    -  УКУПНО ЗА УПЛАТУ (са обрачунатим ПДВ-ом)….._______________________ 
динара. 
 
(УКУПНО ЗА УПЛАТУ са обрачунатим ПДВ-ом и словима: _____________________ 
 
______________________________________________________________________).  

 
Укупна понуђена цена је са укалкулисаним трошковима основне цене рада, 

превоза запослених - долазак на рад непосредних извршилаца - запослених и 
одлазак са рада, исхрана у току рада, годишњи одмор, евентуални прековремени 
рад и свим осталим припадујућим накнадама зараде у складу са Законом о раду, као 
и са свим осталим зависним трошковима, који су укалкулисани у укупну понуђену 
цену. 
 

4.  Рок испоруке: ______ дана од пријемa писмене наруџбенице, од стране 
наручиоца. 
 
 

5. Услови плаћања: 45 календарских дана од дана потписивања сваког 
конкретног Записникa о примопредаји предметних  добара-без примедби и пријему 
фактуре. 

 
 6. Место испоруке: По клаузули „Ф-ко магацини организационих јединица - 
огранака наручиоца у Нишу“, а по конкретном налогу наручиоца (организационе 
јединице наручиоца: Ниш, Прокупље, Лесковац  Врање, Пирот и Зајечар). 

 
    

7. Рок важење понуде: 90 дана од дана отварања понуде. 
 

За понуђача, 
 

(м.п.)              _______________________ 
   (потпис) 
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Образац понуде - 4 

ЈН бр. 27/15 
 
  Општи подаци о понуђачу: 

 
 Пословно име:__________________________________________________________ 
              

 Облик организовања: _____________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 (уписати одговарајући облик организовања у смислу Закона о привредним  друштвима, као на 
 пр. А.Д., Д.О.О., ортачко друштво, друштвено предузеће и тд. или СТР, СЗР, Агенција и сл.) 
  

 Место седишта: _________________________________________________________ 
             
 Адреса (улица и број): ___________________________________________________ 
      
 Бр.т.р.:  ________________________________________________________________              
 
 Банка: _________________________________________________________________              
 
 ПИБ бр:   _______________________________________________________________ 
              
 Матични број:  __________________________________________________________ 
 
 Одговорно лице овлашћено за закључење уговора: _________________________ 
                
 Телефон/факс:      __________ _____________________________________________   
 
 Особа за контакт: ________________________________________________________ 
 
 Интернет адреса:   _______________________________________________________  
               
 E-mail адреса:   __________________________________________________________ 
 
Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке добара: - 
Канцеларијски материјал - (30192000 -  канцеларијски материјал) - ЈН бр.27/15, 
Партија 4 – штампани обрасци и блоковска роба, објављеном на Порталу јавних 
набавки, од 30.04.2015. године, неопозиво дајемо следећу:  

   
П  О  Н  У  Д  У    -    бр. ________________   од  ___.___. 2015. године. 

 
 Понуду дајемо под следећим условима: 
 
 I. Понуду дајемо за следеће партије: 
 

1. - за све партије, 
 

 2. -  за поједине партије и то:____, ____,____,____. 
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 II. Понуду дајемо: 
 
   1. - самостално,   
   
             2. - заједнички, са понуђачем (групом понуђача): 
 
2.1. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
2.2. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
2.3. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
 
           III. Предметну набавку извршићемо: 
 
             1. -  без ангажовања подизвођача 
 
    2. -  са ангажовањем подизвођача и то:  
 
2.1. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 

2.2. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
2.3. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 

 
      
 

 IV. Проценат укупне вредности набавке које ће понуђач поверити 
подизвођачу: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 
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 V.  Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 
 
 
 VI. Понуда се односи на целокупну набавку.  

 
 
 
VII. Услови:  

  
1.  Понуђена цена:  

 
  -  Укупна понуђена цена (без обрачунатог ПДВ-а)…..._______________________ 
динара, 
    -  Износ ПДВ-а (20%)  ………..………………...….........._______________________ 
динара, 
    -  УКУПНО ЗА УПЛАТУ (са обрачунатим ПДВ-ом)….._______________________ 
динара. 
 
(УКУПНО ЗА УПЛАТУ са обрачунатим ПДВ-ом и словима: _____________________ 
 
______________________________________________________________________).  

 
 
Укупна понуђена цена је са укалкулисаним трошковима основне цене рада, 

превоза запослених - долазак на рад непосредних извршилаца - запослених и 
одлазак са рада, исхрана у току рада, годишњи одмор, евентуални прековремени 
рад и свим осталим припадујућим накнадама зараде у складу са Законом о раду, као 
и са свим осталим зависним трошковима, који су укалкулисани у укупну понуђену 
цену. 
 

4.  Рок испоруке: ______ дана од пријемa писмене наруџбенице, од стране 
наручиоца. 
 

5. Услови плаћања: 45 календарских дана од дана потписивања сваког 
конкретног Записникa о примопредаји предметних  добара-без примедби и пријему 
фактуре. 

 
 6. Место испоруке: По клаузули „Ф-ко магацини организационих јединица - 
огранака наручиоца у Нишу“, а по конкретном налогу наручиоца (организационе 
јединице наручиоца: Ниш, Прокупље, Лесковац  Врање, Пирот и Зајечар). 

 
    

7. Рок важење понуде: 90 дана од дана отварања понуде. 
 

 
За понуђача, 

 
 

(м.п.)              _______________________ 
   (потпис) 



 57 од 160 
 

Образац бр.1-1. 
 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.o.o. 

Н И Ш 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно 
члану 26. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

(ЈН бр.27/15) 
 

Овим изричито и неопозиво потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке добара: -  канцеларијски материјал - за партију 1 - потрошни 
канцеларијски материјал - ЈН бр.27/15, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 

  
Ова изјава ће служити као доказ у поступку предметне јавне набавке, док се у 

друге сврхе не може користити. 
  

                                                                                                              За понуђача,  
(м.п.)                        

                _______________________ 
                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

            (вести функцију) 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 2015. године. 

 
 

НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 

 
 



 58 од 160 
 

Образац бр.1-2. 
 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.o.o. 

Н И Ш 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно 
члану 26. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

(ЈН бр.27/15) 
 

Овим изричито и неопозиво потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке добара: -  канцеларијски материјал - за партију 2 – тонери и рибони - ЈН 
бр.27/15, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку предметне јавне набавке, док се у 

друге сврхе не може користити. 
  

                                                                                                              За понуђача,  
(м.п.)                        

                _______________________ 
                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

            (вести функцију) 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 2015. године. 

 
 

НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 
 

 



 59 од 160 
 

Образац бр.1-3. 
 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.o.o. 

Н И Ш 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно 
члану 26. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

(ЈН бр.27/15) 
 

Овим изричито и неопозиво потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке добара: -  канцеларијски материјал - за партију 3 – папир за штампање и 
копирање - ЈН бр.27/15, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку предметне јавне набавке, док се у 

друге сврхе не може користити. 
  

                                                                                                              За понуђача,  
(м.п.)                        

                _______________________ 
                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                         

            (вести функцију) 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 2015. године. 

 
 

НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 
 

 



 60 од 160 
 

Образац бр.1-4. 
 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.o.o. 

Н И Ш 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно 
члану 26. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

(ЈН бр.27/15) 
 

Овим изричито и неопозиво потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 
добара: -  канцеларијски материјал - за партију 4 – штампани обрасци и 
блоковска роба - ЈН бр.27/15, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку предметне јавне набавке, док се у 

друге сврхе не може користити. 
  

                                                                                                              За понуђача,  
(м.п.)                        

                _______________________ 
                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

            (вести функцију) 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 2015. године. 

 
 

НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 
 

 



 61 од 160 
 

Образац бр.2-1. 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:       _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујем/о да у потпуности прихватам/о услове из позива 
за подношење понуда - у отвореном поступку - (ЈН бр.27/15), као и конкурсне 
документације, а који се односе на јавну набавку добара: -  канцеларијски материјал 
- за партију 1 - потрошни канцеларијски материјал - ЈН бр.27/15. 

 
 
 

    За понуђача, 
 

                                                           (м.п.)                             _______________________ 
       (потпис) 

 
         _______________________ 

            (читко навести име и презиме) 
 

 _______________________ 
             (навести функцију) 

 
 

У _______________, 
 
Дана ____.____. 2014. године. 
 
 
НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 
 
 

 



 62 од 160 
 

Образац бр.2-2. 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:       _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујем/о да у потпуности прихватам/о услове из позива 
за подношење понуда - у отвореном поступку - (ЈН бр.27/15), као и конкурсне 
документације, а који се односе на јавну набавку добара: -  канцеларијски материјал 
- за партију 2 – тонери и рибони - ЈН бр.27/15. 

 
 
 

    За понуђача, 
 

                                                           (м.п.)                             _______________________ 
       (потпис) 

 
         _______________________ 

            (читко навести име и презиме) 
 

 _______________________ 
             (навести функцију) 

 
 

У _______________, 
 
Дана ____.____. 2014. године. 
 
 
НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 
 
 
 



 63 од 160 
 

 
Образац бр.2-3. 

 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:       _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујем/о да у потпуности прихватам/о услове из позива 
за подношење понуда - у отвореном поступку - (ЈН бр.27/15), као и конкурсне 
документације, а који се односе на јавну набавку добара: -  канцеларијски материјал 
- за партију 3 – папир за штампање и копирање - ЈН бр.27/15. 

 
 
 

    За понуђача, 
 

                                                           (м.п.)                             _______________________ 
       (потпис) 

 
         _______________________ 

            (читко навести име и презиме) 
 

 _______________________ 
             (навести функцију) 

 
 

У _______________, 
 
Дана ____.____. 2015. године. 
 
 
НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 
 

 



 64 од 160 
 

Образац бр.2-4. 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:       _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујем/о да у потпуности прихватам/о услове из позива 
за подношење понуда - у отвореном поступку - (ЈН бр.27/15), као и конкурсне 
документације, а који се односе на јавну набавку добара: -  канцеларијски материјал 
- за партију 4 – штампани обрасци и блоковска роба - ЈН бр.27/15. 

 
 
 

    За понуђача, 
 

                                                           (м.п.)                             _______________________ 
       (потпис) 

 
         _______________________ 

            (читко навести име и презиме) 
 

 _______________________ 
             (навести функцију) 

 
 

У _______________, 
 
Дана ____.____. 2015. године. 
 
 
НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 
 
 
 



 65 од 160 
 

                                                    
Образац бр.3-1. 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 

Н И Ш 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно 
члану 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА, СХОДНО ЧЛ.75.СТ.2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 
 

Овим изричито и неопозиво изјављујем/о да сам/смо приликом састављања 
понуде за предметну јавну набавку, поштовао/али обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине. 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке добара: -  канцеларијски 
материјал - за партију 1 - потрошни канцеларијски материјал - ЈН бр.27/15, док се 
у друге сврхе не може користити. 
 

  
                                                                                                              За понуђача,  

(м.п.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
         (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                     

          (вести функцију) 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 2015. године. 

 
 

НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 
 



 66 од 160 
 

                                                    
Образац бр.3-2. 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 

Н И Ш 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно 
члану 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА, СХОДНО ЧЛ.75.СТ.2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 
 

Овим изричито и неопозиво изјављујем/о да сам/смо приликом састављања 
понуде за предметну јавну набавку, поштовао/али обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине. 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке добара: -  канцеларијски 
материјал - за партију 2 – тонери и рибони - ЈН бр.27/15, док се у друге сврхе не 
може користити. 
 

  
                                                                                                              За понуђача,  

(м.п.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
         (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

          (вести функцију) 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 2015. године. 

 
 

НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 

 



 67 од 160 
 

                                                    
Образац бр.3-3. 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 

Н И Ш 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно 
члану 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА, СХОДНО ЧЛ.75.СТ.2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 
 

Овим изричито и неопозиво изјављујем/о да сам/смо приликом састављања 
понуде за предметну јавну набавку, поштовао/али обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине. 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке добара: -  канцеларијски 
материјал - за партију 3 – папир за штампање и копирање  - ЈН бр.27/15, док се у 
друге сврхе не може користити. 
 

  
                                                                                                              За понуђача,  

(м.п.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
         (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

          (вести функцију) 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 2015. године. 

 
 

НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 
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Образац бр.3-4. 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно 
члану 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА, СХОДНО ЧЛ.75.СТ.2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 
 

Овим изричито и неопозиво изјављујем/о да сам/смо приликом састављања 
понуде за предметну јавну набавку, поштовао/али обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине. 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке добара: -  канцеларијски 
материјал - за партију 4 – штампани обрасци и блоковска роба - ЈН бр.27/15, док 
се у друге сврхе не може користити. 
 

  
                                                                                                              За понуђача,  

(м.п.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
         (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

          (вести функцију) 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 2014. године. 

 
 

НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 
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Образац бр.4-1. 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 

Н И Ш 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно 
члану 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ, СХОДНО ЧЛ.75.СТ.2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 
 

Овим изричито и неопозиво изјављујем/о да сам/смо ималац/оци права 
интелектуалне својине, над предметом ове јавне набавке (ЈН бр.27/15). 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке добара: -  

канцеларијски материјал - за партију 1 - потрошни канцеларијски материјал -  ЈН 
бр.27/15, док се у друге сврхе не може користити. 

  
                                                                                                             За понуђача,  

(м.п.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

            (вести функцију) 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 2015. године. 

 
 

НАПОМЕНА:  
Ову изјаву подносити само у случају ако је понуђач (односи се и на понуђаче 
из групе понуђча) ималац права интелектуалне својине над предметом ове 
јавне набавке. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача 
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Образац бр.4-2. 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно 
члану 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ, СХОДНО ЧЛ.75.СТ.2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 
 

Овим изричито и неопозиво изјављујем/о да сам/смо ималац/оци права 
интелектуалне својине, над предметом ове јавне набавке (ЈН бр.27/15). 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке добара: -  

канцеларијски материјал - за партију 2 – тонери и рибони - ЈН бр.27/15, док се у 
друге сврхе не може користити. 

  
                                                                                                             За понуђача,  

(м.п.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

            (вести функцију) 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 2015. године. 

 
 

НАПОМЕНА:  
Ову изјаву подносити само у случају ако је понуђач (односи се и на понуђаче 
из групе понуђча) ималац права интелектуалне својине над предметом ове 
јавне набавке. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача 
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Образац бр.4-3. 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 

Н И Ш 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно 
члану 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ, СХОДНО ЧЛ.75.СТ.2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 
 

Овим изричито и неопозиво изјављујем/о да сам/смо ималац/оци права 
интелектуалне својине, над предметом ове јавне набавке (ЈН бр. ЈН бр.27/15). 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке добара: -  

канцеларијски материјал - за партију 3 – папир за штампање и копирање - ЈН 
бр.27/15, док се у друге сврхе не може користити. 

  
                                                                                                             За понуђача,  

(м.п.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

            (вести функцију) 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 2015. године. 

 
 

НАПОМЕНА:  
Ову изјаву подносити само у случају ако је понуђач (односи се и на понуђаче 
из групе понуђча) ималац права интелектуалне својине над предметом ове 
јавне набавке. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача 
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Образац бр.4-4. 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 

Н И Ш 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно 
члану 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ, СХОДНО ЧЛ.75.СТ.2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 
 

Овим изричито и неопозиво изјављујем/о да сам/смо ималац/оци права 
интелектуалне својине, над предметом ове јавне набавке (ЈН бр.27/15). 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке добара: -  

канцеларијски материјал - за партију 4 – штампани обрасци и блоковска роба - ЈН 
бр. ЈН бр.27/15, док се у друге сврхе не може користити. 

  
                                                                                                             За понуђача,  

(м.п.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

            (вести функцију) 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 2015. године. 

 
 

НАПОМЕНА:  
Ову изјаву подносити само у случају ако је понуђач (односи се и на понуђаче 
из групе понуђча) ималац права интелектуалне својине над предметом ове 
јавне набавке. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача 
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 На основу чл. 61. ст.4. тач:7) Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12), 
као и на основу чл.2. ст.1. тач: 9), чл.11. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова (Сл.гл. РС бр.29/13), прописује се и доноси се: 
 

 
VI. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ 

КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

 Овим Упутством за попуњавање обрасца Структуре цене (у даљем тексту: 
Упутство) прописује се начин како се попуњава oбразац Структуре понуђене цене (у 
даљем тексту: Структура цене) од стране понуђача. 
 

1. Образац Структуре понуђене цене сачињен је на обрасцу који је обавезан 
елемент конкурсне документације, а који понуђач преузима са конкурсном 
документациjом. 
     2.  Образац Структуре понуђене цене попуњава се на српском језику. 
     3.  Образац Структуре понуђене  цене попуњава се читко, штампаним словима. 
      4. Цена се исказује у динарима, бројчано и словима, а у зависности од конкретног 

захтева наручиоца. 
     5. У датом тексту, после речи: „а на основу наше понуде, под бр.________ од 

_________ 2015. године“ – на "празним" линијама уписати деловодни број и 
датум које је понуђач уписао у обрасцу понуде.   

     6.  У датој табели, у колони бр.3 - „Назив произвођача“  – уписати тражене 
податке, за сваку врсту робе  понаособ.   
     8. У датој табели, у колони бр.6 - „ Јединична цена без ПДВ-а (динара)“  – 

уписати појединачну цену, према датој јединици мере, за сваку врсту робе 
понаособ. 

     9.  У датој табели, у колони бр.7 - „Износ без ПДВ-а (динара)“  – уписати износ 
који одговара производу потребних количина уписаних у колони бр.5 - 
„Количина“ и јединичних цена уписаних у колони бр.6  -„ Јединична цена без 
ПДВ-а (динара)“  (колона 5 Х 6 ). 

     10. У реду „УКУПНО“  – бројчано уписати износ који представља збир износа свих 
позиција из колоне бр.7 - „Износ без ПДВ-а“ .  

     11. У реду „ПДВ %“  – бројчано уписати износ обрачунатог ПДВ-а на основицу коју 
представља укупан износ из реда „УКУПНО“ . 

     12. У реду „ЗА УПЛАТУ“  – уписати бројчани износ који представља збир износа 
из реда „УКУПНО“ и износа обрачунатог ПДВ-а, уписаног у реду „ПДВ%“.  

    13. У делу Обрасца структуре цене „( За уплату и словима:_________________)“  
– словима уписати износ из реда „ЗА УПЛАТУ“.  

    14. У случају постојања рачунских грешака, у погледу укупне цене по позицијама,  
меродавна ће бити јединична цена изказана у тој истој позицији. У том случају, 
наручилац ће уз сагласност понуђача извршити исправан обрачун укупне цене у 
конкретној позицији, као и корекцију укупне понуђене цене, а у складу са извршеном 
корекцијом.  
 

----------------------------- 
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Образац структуре понуђене цене 

 
 

Образац структуре цене 
Образац бр.5-1 

 
ЈН.бр. 27/15 

 
 

 
 Поводом Вашег јавног позива за подношење понуде у поступку јавне набавке 
добара: - канцеларијски материјал  - за партију 1 - потрошни канцеларијски 
материјал -  (ЈН бр.27/15), а на основу наше понуде, под бр._______________ од 
______________ 2015. године, достављамо Вам 
 

   
СТРУКТУРУ ЦЕНЕ  

Потрошни канцеларијски материјал 
 
 
 

1 2  
3 

4 5 6 7 

 
Назив 

произвођа
ча 

Количина  
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Износ 
без ПДВ-а Ред       

Бр. 

 
Назив робе 

 
  

Јед. 
Мере 

Укупно (динара) (динара) 

1 регистратор А4 нормал  ком 7000   

2 фасцикла обична – 
картонска - бела 

 
ком 20000   

3 фасцикле пвц са        
металним механизмом 

 
ком 11000   

4 ПВЦ - сигурносна кеса за 
новац (250x370+50мм) 

 
ком 5000   

5 
фолија пвц  U са   
рупицама за   
регистраторе, 60 микрона 

 
ком 30000   

6 регистратор А4  уски  ком 700   

7 

коверт  бели  
самолепљиви  десни 
прозор  - са штампом 
230x110 мм 

 

ком 30000   

8 коверта розе 250x175 мм  ком 30000   
9 коверта жута 360x230 мм  ком 17000   

10 бушач акта капацитета 63 
листа 

 
ком 60   

11 свеске А4 (високи каро, 
100 листа) тврд повез 

 
ком 500   

12 сигнири различитих боја -  пак 700   
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паковање 1/4 

13 хефталица  метална – 
делта или еквивалент 

 
ком 150   

14 

пословна торба црна са 
преградама за ношење 
документације  (са 
ручицом и каишем) 

 

ком 20   

15 спајалице никловане 
1/100 

 
кут 4500   

16 CD-R 700 MB 1-56 x  (са 
кутијом) 1/1   

 
ком 2000   

17 

муниција за хефталицу, 
израђена од високо 
квалитетног материјала,  
са одличном могућношћу 
причвршћивања 24/6 -
1/1000 ком 

 

кут 4000   

18 хемијска оловка плава 
(средњег квалитета) 

 
ком 5000   

19 
папир за плотер - формат 
(ширина x дужина) 841цм 
x 150м - 90г 

 
ком 10   

20 подметач пластични са 
механизмом за читаче А4 

 
ком 190   

21 рибон за рачунску машину 
1/1 

 
ком 80   

22 
самолепљиви папир за 
поруке 75x75 мм, разне 
боје 

 
ком 2000   

23 
жичана хоризонтална 
полица за документа А4  
(1/3) 

 
ком 50   

24 
коверата бели 
самолепљиви - десни 
прозор 230 x 110 мм 

 
ком 20000   

25 DVD - R 4,7 GB 1-8x 1/1  ком 1000   

26 Bela magnetna tabla 
90x120 aluminijumski ram 

 
ком 5   

27 папир високи каро  рис 90   

28 

бели коректор лак - за 
корекцију раз. врста маст. 
на обичном копир или   
факс пап. 

 

ком 900   

29 свеска А5 (ситан каро, 100 
листа) тврд повез 

 
ком 500   

30 
адвокатско судски 
роковник за  2016. год. 
240x117 mm 

 
ком 25   

31 рапитограф 0,2 мм  ком 10   

32 Натрон карике за новац - 
самолепљиве 

 
ком 10000   

33 канап за архивирање     ком 70   
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тањи – клyбе 0,5kg 

34 

дигитрон – калкулатор (са 
основним минималним 
аритметичким 
операцијама) 

 

ком 50   

35 

професионална  
хефталица капацитета    
170 листова  (23/15) -                            
стона 

 

ком 5   

36 
коверт бели самолепљиви  
леви прозор - горе - са 
штампом 230x110 мм 

 
ком 7000   

37 лепљива трака (широка) 
48/66 провидна 

 
ком 400   

38 
самолепљиви папир А4 за 
штам. и коп. тањи – кутија 
1/100 

 
кут 25   

39 
папир за плотер - формат 
(ширина x дужина) 420цм    
x  150м - 90г 

 
ком 10   

40 Flip chart table 70x100 sa 
tronoscem 

 
ком 3   

41 размерник троугаони  ком 20   

42 регистратор A 5 
стандардни - широки 

 
ком 150   

43 ролна за апарат АО 
XЕРОX 914цм x 175м 

 
ком 5   

44 USB меморија 16 GB  ком 20   

45 индиго А4 ручни или 
машински, ПВЦ 1/100 

 
пак 50   

46 жичани сталак за 
документа (вертикалнии) 

 
ком 30   

47 селотејп трака, безбојна - 
15мм/33м 

 
ком 1700   

48 Екстерна меморија 500GB  ком 2   
49 адинг ролна 57мм  ком 1000   

50 фасцикле картонске беле 
са металним механизмом 

 
ком 700   

51 техничка оловка 0,5  ком 140   
52 фаx ролна - 20 м  ком 200   
53 фасцикла пвц са гумицом  ком 400   
54 коверта1000ад  ком 3000   

55 
коверте - џак  
самолепљиви - бела 
400x300 мм 

 
ком 1500   

56 
папир за плотер - формат 
(ширина x дужина) 597цм    
x  150м - 90г 

 
ком 5   

57 плутана табла 60x90 цм  ком 20   
58 DVD - RW 4,7 GB  1/1  ком 200   
59 канап за паковање дебљи   ком 45   
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- клубе 0,5kg 

60 провидна подлога за 
коричење 1/100 

 
пак 17   

61 CD-RW 700 MB или већа 
брзина 24х 

 
ком 100   

62 Тигрокол лепак неостик 
(еластични лепак) 

 
ком 50   

63 картонска подлога за 
кориченје 1/100 

 
пак 17   

64 мине за хемијску оловку - 
плаве 

 
ком 10000   

65 туш ротринг  ком 15   
66 пвц увлакa U  ком 2500   

67 маркер перманент 
алкохолна база 1/1 

 
ком 600   

68 коверте бела 
самолепљива 230x160мм 

 
ком 3000   

69 лепак за папир - стик 21г  ком 260   

70 жичана корпа за отпатке, 
15л 

 
ком 30   

71 хемијска оловка црвена 
(средњег квалитета) 

 
ком 1000   

72 
професионална 
хефталица капацитета                        
100 листова 

 
ком 10   

73 кутија за папириће -     
мрежа 

 
ком 90   

74 уложак за стони календар 
2013 год. 

 
ком 50   

75 коверте плаве Б6 5  ком 8000   
76 чиоде за плутану таблу  кут 45   

77 картонска фасцикла  са 
пантљиком 

 
ком 200   

78 чаша за спајалице са 
магнетом 

 
ком 150   

79 пантљика црно-црвена за 
рачунску машину 1/1 

 
ком 80   

80 спирала за коричење Ф 28 
мм, 1/50 

 
кут 9   

81 
коверта бела 
самолепљиви 
димензије180x120 мм 

 
kom 7000   

82 графитна оловка, са 
гумицом 

 
ком 500   

83 паус папир А3 - 95g 1/250  пак 3   

84 гумице за  паковање акта 
1000гр 

 
пак 10   

85 
регистратори 36,5 x 27,5 - 
без унутрашњег  
механизма 

 
ком 80   

86 фасцикла (регистртор) са  ком 40   
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два прстена 
87 плутана табла 120x90 цм  ком 5   
88 пвц увлакa L  ком 1500   
89 пластичне  ладице A4  ком 50   
90 јастуче за печат, средње  ком 100   

91 регистратор Б5 
стандардни - широки 

 
ком 50   

92 маказе канцеларијске 
средње 

 
ком 100   

93 боја за печате – плава  ком 200   

94 
коверат џак А4 
самолепљиви - бела 
330x230 мм 

 
ком 1000   

95 
Фолија за пластификацију 
папира формата А4 125 
микрона 1/100 

 
пак 5   

96 хемијска оловка плава са 
спиралом за шалтер 

 
ком 100   

97 спирала за коричење Ф 16 
мм, 1/100 

 
кут 9   

98 спирала за коричење Ф 22 
мм, 1/50 

 
кут 10   

99 чаша за оловке - мрежа ф 
80мм, висина 100 мм 

 
ком 100   

100 Baterija 3V CR 1620  ком 50   

101 унибинд термо фолије за 
коричење – вел.9 

 
ком 25   

102 унибинд термо фолије за 
коричење – вел.12 

 
ком 25   

103 
Фолија за пластификацију 
папира формата А3, 125 
микрона 1/100 

 
пак 2   

104 супер лепак 3г  туба 180   

105 спирала за коричење Ф 
21мм,  1/50 

 
кут 9   

106 унибинд термо фолије за 
коричење – вел.3 

 
ком 25   

107 унибинд термо фолије за 
коричење – вел.7 

 
ком 25   

108 Blok za flip chart tablu 1/20 
70x100 

 
ком 10   

109 ОХП маркер 1/1  ком 150   
110 датумар  ком 70   

111 спирала за коричење Ф 19 
мм, 1/100 

 
кут 6   

112 

муниција за хефталицу, 
израђена од високо 
квалитетног материјала,  
са одличном могућношћу 
причвршћивања 23/10 - 
1/1000 ком 

 

кут 90   
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113 коверта са повратницом 
180x120 

 
ком 3000   

114 минице за техничку 
оловку - 0,5 мм 1/12 

 фиол
а 

400   

115 спирала за коричење Ф 14 
мм, 1/100 

 
кут 9   

116 
Термо ролна за пост 
терминале ширине 57mm  
и пречника 40mm  

 
ком 150   

117 кутија за спајалице -    
мрежа 

 
ком 70   

118 унибинд термо фолије за 
коричење – вел.1 

 
ком 20   

119 унибинд термо фолије за 
коричење – вел.24 

 
ком 15   

120 постоље стоног    
календара (основа) 

 
ком 10   

121 лењир 50цм  ком 80   

122 унибинд термо фолије за 
коричење – вел.18 

 
ком 15   

123 тврди печатни восак за 
оверу пројеката 1/10 

 
пак 10   

124 ручни лепач селотејпа 
50x66 

 
кom 10   

125 Miš USB   ком 10   

126 Интерна доставна књига, 
А4 корице тврд повез 

 
ком 20   

127 Доставна књига за пошту, 
А4 корице тврд повез 

 
ком 20   

128 расхевтивач  ком 150   

129 унибинд термо фолије за 
коричење – вел.5 

 
ком 15   

130 спирала за коричење Ф 10 
мм, 1/100 

 
кут 9   

131 правоугли троугао катета 
25цм 

 
ком 35   

132 овлаживач прстију  ком 90   

133 Folija za CD (Papirna ili 
PVC) 

 
ком 1200   

134 фломастер 0,8 - црни и 
црвени 

 
ком 100   

135 јемственик клубе 1/1, 50m  ком 20   
136 гумица           ком 200   

137 спирала за коричење Ф 8 
мм,  1/100 

 
кут 8   

138 адинг ролна 69мм  ком 100   

139 мине за хемијску оловку - 
црвене 

 
ком 1000   

140 Месечна књига зарада  ком 15   

141 Батерија мала алкална 
1,5V 

 
ком 50   
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142 Батерijа 1,5 V AA  ком 50   

143 ролна за апарат А3 
XЕРОX 297цм x 175м 

 
ком 1   

144 метални резач за дрвену 
оловку 

 
ком 100   

145 Свеска високи каро - 200 
листа - трд повез 

 
ком 4   

146 боја за печате – црвена  ком 25   
147 Скраћени деловодник  ком 5   
148 боја за факсимил  ком 10   

 УКУПНО 
ЗА  

 

 
 
 

 
ПДВ - 20%  

 
 
 

 
ЗА УПЛАТУ 

 
 
 

 
  
      (Укупно понуђена цена и словима:_______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________).  
 
            
 Плаћање, за испоручена добра која чине предмет ове јавне набавке, под 
условима из прихваћене понуде понуђача. 

 
     За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

             (навести функцију) 
У ______________________, 
 
Дана ____.____. 2015. године. 
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Образац структуре понуђене цене 

 
 

Образац структуре цене 
Образац бр.5-2 

 
ЈН.бр. 27/15 

 
 

 Поводом Вашег јавног позива за подношење понуде у поступку јавне набавке 
добара: - канцеларијски материјал - за партију 2 - тонери и рибони (ЈН бр.27/15), 
а на основу наше понуде, под бр._______________ од ______________ 2015. 
године, достављамо Вам 

 
  

СТРУКТУРУ ЦЕНЕ  
ТОНЕРИ И РИБОНИ 

 

1 toner za hp 2035/2055 
(CE505А) 

 
ком 400   

2 toner za hp 1320 /1160 
(Q5949A)   

 
ком 300   

3 

toner za  hp 1010, 1012, 
1015, 1018, 1020, 1022, 
2012, 3015, 
3020,3030,3050,3052, 
3055 (Q2612A) 

 

ком 200   

4 toner za hp 1212/Р 1102 
(CE285A) mfp 

 
ком 150   

5 toner za hp 1005/1006 
(CB435A) 

 
ком 120   

6 
toner za hp 
2012/2013/2014/2015  
(Q7553A)    

 
ком 100   

7 
Toner za Hp Laser Jet 
pro 400/M401 dn (80A 
CF 280A) 

 
ком 100   

8 toner za hp 1536 
dnf/1606dn (CE278A)       

 
ком 50   

9 
Toner HP Laser Jet 
m600 m601/m602dn 
(CE390X) 

 
ком 40   

10 toner za hp 2300  ком 20   

1 2 3 4 5 6 7 

 
Назив 

произвођа
ча 

Количи
на  

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Износ 
без ПДВ-а Ред.        

Бр. 

 
Назив робе 

 
  

Јед. 
Мере 

Укупно (динара) (динара) 
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(Q2610A) 

11 toner za hp 1000/1200 
(C7115A) 

 
ком 20   

12 toner za hp 2100/2200 
(C4096А) 

 
ком 10   

13 
toner za hp 
5L/6L/3100/3150 
(C3906A) 

 
ком 10   

14 toner za hp P3015  
(CE255А) 

 
ком 10   

15 toner za hp 1100 
(C4092A) 

 
ком 10   

16 
toner za hp 1200 
business color inkjet  (C 
4844А) - black 

 
ком 3   

17 
toner za hp 1200 
business color inkjet  (C 
4836А) - cyan 

 
ком 2   

18 
toner za hp 1200 
business color inkjet  (C 
4837А) - magneta 

 
ком 2   

19 
toner za hp 1200 
business color inkjet  (C 
4838А) - yellow 

 
ком 2   

20 toner za hp 1300 
(Q2613А)   

 
ком 3   

21 toner za hp 1150 
(Q2624А)   

 
ком 3   

22 toner za hp 1500/2500 
(C9700A) - black 

 
ком 3   

23 toner za hp 1500/2500 
(C9701A) - cyan 

 
ком 2   

24 toner za hp 1500/2500 
(C9702A) - yellow 

 
ком 2   

25 toner za hp 1500/2500 
(C9702A) - magneta 

 
ком 2   

26 
toner za hp 
1510/1210/1215/1312 
(CB540A) - black 

 
ком 15   

27 
toner za hp 
1510/1210/1215/1312 
(CB541A) - cyan 

 
ком 9   

28 
toner za hp 
1510/1210/1215/1312 
(CB542A) - yellow 

 
ком 9   

29 
toner za hp 
1510/1210/1215 /1312 
(CB543A) - magneta 

 
ком 9   

30 

toner za hp 
1600/2600n/CM1015/C
M1017 mfp (Q6000A) - 
black 

 

ком 20   
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31 

toner za hp 
1600/2600n/2605n/CM1
015/CM1017 mfp 
(Q6001A) - cyan 

 

ком 15   

32 

toner za hp 
1600/2600n/CM1015/C
M1017 mfp (Q6002A) - 
yellow 

 

ком 15   

33 

toner za hp 
1600/2600n/CM1015/C
M1017 mfp (Q6003A) - 
magneta 

 

ком 15   

34 toner za hp 3600 
(Q6470A) - black 

 
ком 3   

35 toner za hp 3600 
(Q6471A) - cyan 

 
ком 2   

36 toner za hp 3600 
(Q6472A) - yellow 

 
ком 2   

37 toner za hp 3600 
(Q6473A) - magneta 

 
ком 2   

38 toner za hp 4100 
(C8061A) 

 
ком 1   

39 toner za hp 4300 
(Q1339A) 

 
ком 5   

40 toner za hp 5100 (C4129 
x) 

 
ком 3   

41 toner za hp 5200 
(Q7516A) 

 
ком 2   

42 toner za hp 4L (92274А)  ком 2   

43 toner za hp 1505 
(C436A) 

 
ком 4   

44 toner za hp p3005n 
(Q7551A) 

 
ком 5   

45 
toner za hp Color Laser 
Jet 2025/cm2320nf mfp 
(CC530A) - black 

 
ком 15   

46 
toner za hp Color Laser 
Jet 2025/cm2320nf mfp 
(CC531A) - cyan 

 
ком 10   

47 
toner za hp Color Laser 
Jet 2025/cm2320nf mfp 
(CC532A)  - yellow 

 
ком 10   

48 
toner za hp Color Laser 
Jet 2025 /cm2320nf mfp 
(CC533A) - magneta 

 
ком 10   

49 
toner za hp Color Laser 
Jet 3500/3550 (Q2670A) 
- black 

 
ком 3   

50 
toner za hp Color Laser 
Jet 3500/3550 (Q2671A) 
- cyan 

 
ком 3   

51 toner za hp Color Laser  ком 3   
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Jet 3500/3550 (Q2672A)  
- yellow 

52 
toner za hp Color Laser 
Jet 3500/3550 (Q2673A) 
- magneta 

 
ком 3   

53 ketridž za hp desc jet 
1220с (51645А) - black 

 
ком 15   

54 
ketridž za hp desc jet 
1220с (C6578AN) – tri 
color 

 
ком 15   

55 ketridž za hp m 1522 nf 
(CB436A) 

 
ком 20   

56 ketridž za  hp t 1120 ps 
(C9403A) - black 

 
ком 1   

57 ketridž za  hp t 1120 ps 
(C9371A) - cyan 

 
ком 1   

58 ketridž za  hp t 1120 ps 
(C9373A) - yellow 

 
ком 1   

59 ketridž za  hp t 1120 ps 
(C9372A) - magneta 

 
ком 1   

60 ketridž za  hp t 1120 ps 
(C9374A) - gray 

 
ком 1   

61 ketridž za hp m 175 nw 
(CE310A) - black 

 
ком 25   

62 ketridž za hp m 175 nw 
(CE311A) - cyan 

 
ком 15   

63 ketridž za hp m 175 nw 
(CE312A) - yellow 

 
ком 15   

64 ketridž za hp m 175 nw 
(CE313A) - magneta 

 
ком 15   

65 
ketridž za hp desc jet 
d1360/4355 (C9351AN 
hp21) - black 

 
ком 12   

66 
ketridž za hp desc jet 
d1360/4355 (C9352AN 
hp22) – tri color 

 
ком 12   

67 ketridž za hp desc jet 
3745 (C8727AN) - black 

 
ком 1   

68 
toner za hp desc jet 
3745 (C8727AN) – tri 
color 

 
ком 1   

69 
ketridž za hp desc jet 
5940/ (C8767wn hp96) - 
black 

 
ком 2   

70 
ketrdž za hp desc jet 
5940 (C8766wn hp95)   
– tri color 

 
ком 2   

71 ketridž za hp  desc jet 70 
(C4810A) - black 

 
ком 4   

72 ketridž za hp  desc jet 70 
(C4838A) - yellow 

 
ком 4   
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73 ketridž za hp  desc jet 70 
(C4836A) - cyan 

 
ком 4   

74 ketridž za hp  desc jet 70 
(C4837A) - magenta 

 
ком 4   

75 ketridž za hp  desc jet 
710 c (51645А) - black 

 
ком 1   

76 
ketridž za hp  desc jet 
710 c (C1823D) – tri 
color 

 
ком 1   

77 
ketridž za hp  desc jet 
845 c (C6615DN) ) - 
black 

 
ком 1   

78 
ketridž za hp photosmart 
d5160 (C9364WN hp98) 
- black 

 
ком 3   

79 
ketridž za hp photosmart 
d5160 (C9369WN) - tri 
color 

 
ком 3   

80 ketridž za  hp office jet 
4255 (C6656AN) - black 

 
ком 1   

81 
ketridž za  hp office jet 
4255 (C6657AN) – tri 
color 

 
ком 1   

82 
ketridž za  hp office jet 
7000 (CD971AN) ) - 
black 

 
ком 1   

83 
ketridž za  hp office jet 
7000 (CH636AN)  - 
yellow 

 
ком 1   

84 ketridž za  hp office jet 
7000 (CH634AN)  - cyan 

 
ком 1   

85 
ketridž za  hp office jet 
7000 (CH635AN)  - 
magenta 

 
ком 1   

86 toner Canon LBP 2900  ком 1   

87 toner Canon LBP 
1120/810 (EP-22) 

 
ком 10   

88 toner Samsung ML-1610 
series ML 1610 

 
ком 5   

89 toner Samsung SCX 
4521 F 

 
ком 8   

90 toner Lexmark E120  ком 4   
91 Toner Epson M1200  ком 1   
92 Toner Epson M2000  ком 4   

93 ribon Tally Genicom LA 
36w 

 
ком 40   

94 Ribbon Epson DFX 9000  ком 40   
95 ribon epson LX 300  ком 12   

96 Film Panasonic KX- FA- 
93/57 

 
ком 25   

97 Film Panasonic KX- FA-  ком 1   
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92/54 

98 Film Panasonic KX- FA- 
55 

 
ком 1   

99 Film Panasonic KX- FA- 
91/52 

 
ком 10   

100 Film Panasonic KX- FA- 
136 

 
ком 3   

101 Toner Panasonic 76A  ком 1   
102 Toner Panasonic 83A  ком 35   

103 
Toner Canon IR 
1550/6216/np6317 
(NPG-1) 

 
ком 15   

104 Toner Canon IR 1600 
(C-EXV-5) 

 
ком 20   

105 Toner Konica Minolta 
bizhub 282 (TN114) 

 
ком 3   

106 Toner za Ricoh FT 
4015/4615 

 
ком 20   

107 Toner Lexmark E260  ком 1   

108 Toner za Canon IR 2016 
(C-EXV-14) 

 
ком 50   

109 Toner Xerox C 118 
(6R01179) 

 
ком 8   

110 Toner Xerox 3030 
(6R884) 

 
ком 1   

111 Toner Xerox p8  ком 1   

112 Toner Xerox phaser 
3121 (109R00725) 

 
ком 1   

113 Toner kanon CRG 719 
black 

 
ком 1   

114 toner za Canon ir 3300 
(C-EXV-3) 

 
ком 1   

115 toner za Canon 6512( 
NPG-11) 

 
ком 3   

116 ketridž za Epson epl-
1520 black (TO511)  

 
ком 3   

117 ketridž za Epson epl-
1520 color (ТО520)   

 
ком 3   

118 ribon za Epson dfx-5000    ком 22   
119 toner za Epson epl-5700    ком 2   
120 toner za Epson epl-5900  ком 1   
121 toner za Epson epl 6200  ком 1   
122 ribon za Epson lq 590   ком 3   
123 ribon za Epson lq 1070  ком 3   
124 ribon za Epson lq 1170     ком 20   
125 ribon za Epson lq 2180     ком 30   
126 ribon za Epson fx 1180+  ком 10   
127 ribon za Epson fx 2190  ком 20   

128 ribon za dženikom 6212 
(e60) 

 
ком 10   

129 ribon za dženikom  ком 20   
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2265+ 

130 ribon za dženikom 
3850/3480 

 
ком 5   

131 ribon za dženikom 
4470/4490 

 
ком 15   

132 Ribon Genicom 5040  ком 150   
133 Ribon za fujitsu n-304 x  ком 1   
134 Ribbon za oki ML 590  ком 1   
135 Ribon za oki ML390  ком 150   

136 Printhead and cleaner 
c5055a cyan (90) 

 
ком 4   

137 Printhead and cleaner 
c5056a magenta (90) 

 
ком 1   

138 Printhead and cleaner 
c5057a yellow (90) 

 
ком 4   

139 ink cartridge c5062a  
magenta (90) 

 
ком 3   

140 ink cartridge c5058a  
black (90) 

 
ком 2   

141 ink cartridge c5060a  
cyan (90) 

 
ком 3   

142 Ink cartridge lexmark 
Z815 

 
ком 1   

143 
toner za hp Color Laser 
Jet 2500 L (C9700A)  - 
black 

 
ком 1   

144 
toner za hp Color Laser 
Jet 2500 L (C9701A)  - 
plavi 

 
ком 1   

145 
toner za hp Color Laser 
Jet 2500 L (C9702A)  - 
žuti 

 
ком 1   

146 
toner za hp Color Laser 
Jet 2500 L (C9703A  - 
crveni 

 
ком 1   

147 
toner za hp Color Laser 
Jet Pro 400 (CE410A) - 
black 

 
ком 4   

148 
toner za hp Color Laser 
Jet Pro 400 (CE411A) - 
cyan 

 
ком 2   

149 
toner za hp Color Laser 
Jet Pro 400 (CE412A)  - 
yellow 

 
ком 2   

150 
toner za hp Color Laser 
Jet Pro 400 (CE413A) - 
magneta 

 
ком 2   

151 
toner za hp Color Laser 
Jet 4650dn (C9720A) - 
black 

 
ком 4   

152 toner za hp Color Laser  ком 2   
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Jet 4650dn (C9721A) - 
cyan 

153 
toner za hp Color Laser 
Jet 4650dn (C9722A)  - 
yellow 

 
ком 2   

154 
toner za hp Color Laser 
Jet 4650dn  (C9723A) - 
magneta 

 
ком 2   

155 toner za hp 2420d 
(Q6511А) 

 
ком 4   

156 Ribon za EPSON  (PLQ 
20/22) 

 
ком 150   

157 Toner za Canon IR 2520 
(CEXV-33) 

 
ком 15   

158 Printhead and cleaner 
c5054a blak (90)  

 
ком 7   

159 ink cartridge c5064a  
Yellow (90)       

 
ком 4   

160 Laser Jet MFPM 725          ком 5   

161 
toner za stampac 
KYOCERA FS-1300D - 
black 

 
ком 5   

162 toner za štampač Desc 
Jet 6122 - black 

 
ком 2   

163 toner za štampač Desc 
Jet 6122 - color 

 
ком 2   

164 toner za štampač Desc 
Jet 1280 - black 

 
ком 2   

165 toner za štampač Desc 
Jet 1280 - color 

 
ком 2   

166 HP ink cartridge HP 
officejet 6500 (920XL) 

 
ком 10   

167 
toner za samsung CLP 
315 clt -K4092S/ELS - 
black 

 
ком 2   

168 
toner za samsung CLP 
315 clt - K4092S/ELS - 
blue 

 
ком 1   

169 
toner za samsung CLP 
315 clt - K4092S/ELS - 
magneta 

 
ком 1   

170 
toner za samsung CLP 
315 clt - K4092S/ELS - 
yellow 

 
ком 1   

171 tоnеr zа PANAFAX - UF 
-550 

 
ком 1   

172 Ribon za epson  lx 1170  ком 10   

173 Тоnеr zа CANON  NP 
7161 (C-EXV-6)  

 
ком 3   

174 toner za kopir Sharp mx-
m314n 

 
ком 5   
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175 toner za kopir Sharp mx-
m310n (mx312gt) 

 
ком 5   

176 
toner za hp Color Laser 
Jet CP5225 (CE740A) - 
black 

 
ком 2   

177 
toner za hp Color Laser 
Jet CP5225 (CE741A) - 
cyan 

 
ком 1   

178 
toner za hp Color Laser 
Jet CP5225 (CE742A) - 
yellow 

 
ком 1   

179 
toner za hp Color Laser 
Jet CP5225 (CE743A) - 
mageneta 

 
ком 1   

180 Тонер Samsung MLT - 
D101S 

 
ком 15   

181 Рибон за Oliveti PR2  ком 20   

182 84E - drum jedinica za 
faks panasonic kx-fl 513 

 
ком 4   

183 
Kaseta za Printronix 
P7000 linijsko matrični 
štampač pn. 255048-401 

 
ком 10   

184 Kaseta MLT-D105S za 
Samsung SCX - 4623F 

 
ком 6   

185 (CZ107A) black za hp 
DeskJet 2515 

 
ком 10   

186 (CZ108A) u tri boje za 
hp DeskJet 2515 

 
ком 10   

УКУПНО 
ЗА  

 
 

 
 
 

 

ПДВ - 
20%  

 
 
 

 

ЗА 
УПЛАТУ 

 
 
 

 

 
 
Укупно понуђена цена и словима:_______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________).  
            
 Плаћање, за испоручена добра која чине предмет ове јавне набавке, под 
условима из прихваћене понуде понуђача. 
НАПОМЕНА : У  наведеним табелама  дате су оквирне количине предметних добара, 
с обзиром да се прецизне количине предмета јавне набавке не могу одредити. 
Оквирне количине ће служити само за упоређивање понуда, те то не значи да ће 
наручилац исте набављати у наведеним количинама. Самим Уговором ће бити 
дефинисана укупна финансијска обавеза коју ће наручилац имати према  понуђачу. 
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     За понуђача, 
 

                                                           (м.п.)                             _______________________ 
       (потпис) 

 
         _______________________ 

           (читко навести име и презиме) 
 

 _______________________ 
             (навести функцију) 

У ______________________, 
 
Дана ____.____. 2015. године. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 91 од 160 
 

 
 

Образац структуре понуђене цене 
 
 

 
Образац структуре цене 

Образац бр.5-3 
 
 
 

ЈН.бр. 27/15 
 
 
 

 Поводом Вашег јавног позива за подношење понуде у поступку јавне набавке 
добара: - канцеларијски материјал - за партију 3 - Папир за штампање и 
копирање -  (ЈН бр.27/15), а на основу наше понуде, под бр._______________ од 
______________ 2015. године, достављамо Вам 

     
 
 

СТРУКТУРУ ЦЕНЕ  
ПАПИР ЗА ШТАМПАЊЕ И КОПИРАЊЕ 

 
 

1.  фотокопирни папир 
формат А4, 80г, 
антистатик, 
бездрвни 

 рис 

30000 

  

2.  фотокопирни папир 
формат А3, 80г, 
антистатик, 
бездрвни 

 рис 

5500 

  

 
УКУПНО  

 

 
 
 

 
 

 
ПДВ - 20%  

 
 
 

 
ЗА 

УПЛАТУ 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Назив 

произвођач
а 

Количи
на  

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Износ 
без ПДВ-а Ред.        

Бр. 

 
Назив робе 

 
  

Јед. 
Мере 

Укупно (динара) (динара) 



 92 од 160 
 

 
 
Укупно понуђена цена и словима:_______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________).  
 
 
 Плаћање, за испоручена добра која чине предмет ове јавне набавке, под 
условима из прихваћене понуде понуђача. 

 
 

НАПОМЕНА : У  наведеним табелама  дате су оквирне количине предметних 
добара, с обзиром да се прецизне количине предмета јавне набавке не могу 
одредити. Оквирне количине ће служити само за упоређивање понуда, те то не 
значи да ће наручилац исте набављати у наведеним количинама. Самим Уговором 
ће бити дефинисана укупна финансијска обавеза коју ће наручилац имати према  
понуђачу. 
 
 
            

 
 
 
     За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

             (навести функцију) 
У ______________________, 
 
Дана ____.____. 2015. године. 
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Образац структуре понуђене цене 
 

 
Образац структуре цене 

Образац бр.5-4 
 

ЈН бр.27/15 
 

 Поводом Вашег јавног позива за подношење понуде у поступку јавне набавке 
добара: - канцеларијски материјал - за партију 4 - штампани обрасци и 
блоковска роба - (ЈН бр.27/15), а на основу наше понуде, под 
бр._______________ од ______________ 2015. године, достављамо Вам 
 

     
СТРУКТУРУ ЦЕНЕ  

ШТАМПАНИ ОБРАСЦИ И БЛОКОВСКА РОБА 
 

1 

образац у блоку К1, 
А4, НЦР 1+1, са 
нумерацијом, једна 
боја, перфорација, 
корице од натрона 

 

блок 4.000   

2 

образац у блоку К2, 
НЦР 1+2, са 
нумерацијом, једна 
боја, перфорација, 
корице од натрона 

 

блок 4.000   

3 

образац у блоку К3А, 
А4, НЦР 1+1, са 
нумерацијом, једна 
боја, перфорација, 
корице од натрона 

 

блок 4.000   

4 

образац у блоку А4 
НЦР, 150л средњи 
лист једна боја са 
нумерацијом, 
перфорација 

 

блок 5.000   

5 

образац у блоку А4, 
НЦР, 150л средњи 
лист две  боје  без 
нумерације, 
перфорација 

 

блок 5.000   

6 
Образац А4, НЦР, 
1+2, перфорација 
лево, у блоку 

 
блок 2.000   

1 2 3 4 5 6 7 

 
Назив 

произвођача 

Количи
на  

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Износ 
без ПДВ-а Ред.        

Бр. 

 
Назив робе 

 
 

 

Јед. 
Мере 

Укупно (динара) (динара) 
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7 

исплатне листе-
плата (коверат са 
предлистом) 
датамајлер 
240x12x6", 1+2, две 
боје 

 

ком 50.000   

8 
путни налози за 
путничка и теретна 
возила А4 

 
блок 1.500   

9 

дозвола за рад са 
искључењем, 
формат А4, НЦР 1+1, 
једна боја, 
перфорација 

 

блок 1.000   

10 

образац у блоку КО, 
А4, НЦР 1+1, са 
нумерацијом, једна 
боја, перфорација, 
корице од натрона 

 

блок 1.000   

11 

налог за рад у блоку, 
формат А4, НЦР, 
1+3, корице од 
натрона, 
перфорација 

 

блок 1.000   

12 

налог за пренос 
(образац 3) 240x12, 
1+1, на табулиру 
1/1000 

 

кут 50   

13 омот списа - црвени 
руб А3 

 
ком 50.000   

14 

образац у блоку А5, 
НЦР, 150л средњи 
лист три боје без 
нумерације, 
перфорација 

 

блок 2.000   

15 образац М-4  блок 100   

16 

записник о контроли 
мерног места к1.1 
полудиректно/индире
ктно мерење формат 
А4 НЦР 1+3   

 

блок 500   

17 дневни пазар А5, 
1/100 

 
блок 800   

18 

образац у блоку А5, 
НЦР, 150л, средњи 
лист једна боја без 
нумерације, 
перфорација 

 

блок 1.000   

19 

образац у блоку А5, 
НЦР, 150л, средњи 
лист једна боја са 
нумерацијом, 
перфорација 

 

блок 1.000   

20 
образац у блоку А5, 
НЦР, 150л, средњи 
лист две боје без 

 
блок 1.000   
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нумерације, 
перфорација 

21 

образац у блоку А5, 
НЦР, 150л, средњи 
лист две боја са 
нумерацијом, 
перфорација 

 

блок 1.000   

22 

образац у блоку А5, 
НЦР 150л средњи 
лист три боје са 
нумерацијом 

 

блок 1.000   

23 

књига обавештења 
купаца А4, једна боја, 
некопирни, у блоку, 
корице од натрона 

 

блок 500   

24 

блок признаница А5, 
100 листа, НЦР, 1+1, 
две боје, са 
нумерацијом 

 

блок 650   

25 

образац у блоку А4, 
једна боја, НЦР, 1+1, 
на другом листу 
обострана штампа, 
перфорација 

 

блок 300   

26 
налог за уплату 
(образац 1),1+1, у 
блоку 

 
блок 1.000   

27 
налог за пренос 
(образац 3), 1+1, у 
блоку 

 
блок 1.000   

28 персонални досијеи 
240x330 mm 

 
ком 200   

29 

потврда о замени 
бројила, у блоку 
формат А5, НЦР, 
1+1, једна боја, 
перфорација, корице 
од натрона 

 

блок 500   

30 

 Штампање на 
фасцикли од 
хромокартона на 
чеоној страни, 
формата А4 
(фасциклу 
обезбеђује 
наручилац) 

 

ком 1.200   

31 

требовање 
материјала, блок А5, 
НЦР, 1+3, 
перфоација, корице 
од натрона 

 

блок 500   

32 
образац у блоку А4 
60гр две боје 
обострана штампа 

 
блок 400   

33 
налог за наплату 
(образац 4) 240x12, 
1+1 на табулиру 

 
кут 10   
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1/1000 

34 

налог за уплату 
(образац 1) 
240x12,1+1, на 
табулиру 1/1000 

 

кут 10   

35 

 Штампање на 
фасцикли од 
хромокартона на 
чеоној и на 
унутрашњој страни, 
формата А4 
(фасциклу 
обезбеђује 
наручилац) 

 

ком 700   

36 

образац у блоку А-6, 
НЦР, средњи лист 
две боје без 
нумерације  

 

блок 450   

37 
омот списа у 
парничном поступку-
плави руб 

 
ком 5.000   

38 

дневник благајне А4, 
60гр једна боја 
обострана штампа 
слободни листови 

 

ком 10.400   

39 

налог благајни 
наплатити-исплатити  
А5, слободни 
листови, једнострана 
штампа 

 

ком 30.000   

40 
налог за исплату 
(образац 2), 1+1, у 
блоку 

 
блок 300   

41 

налог за исплату 
(образац 2) 
240x12,1+1, на 
табулиру 1/1000 

 

кут 5   

42 

захтев за 
прикључење 
електричне 
инсталације објекта 
купца на 
електродистрибутивн
у мрежу   образац 
формат А4, једна 
боја, лајмовано са 
горње стране, корице 
од натрона 

 

блок 100   

43 
образац у блоку А5, 
60гр три боје 
обострана штампа 

 
блок 200   

44 

књига улазних - 
излазних фактура, 
А4, корице тврд 
повез   

 

ком 50   

45 налог магацину да 
изда, формат А5, 

 
блок 100   
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НЦР, 1+2 једна боја, 
перфорација, корице 
од натрона 

46 
магацинске картице 
мк- 330 лежећа 120-
150гр 

 
ком 1.700   

47 Табулир папир, 
380X12 (1+1)  

 
кут 2   

48 

образац по потреби 
(штампа на једном 
листу – цену 
формирати по листу 
А4 са заглављем 
предузећа) формат 
А4 1+1 копирајући, са 
перфорацијом  

 

блок 1.500   

49 

требовање сит.инв, 
блок А5, НЦР, 1+2, 
перфоација, корице 
од натрона 

 

блок 50   

50 
налог за сл. 
путовање А4 80г 
обострано једна боја  

 
ком 2.300   

51 

образац по потреби 
(штампа на једном 
листу – цену 
формирати по листу 
А4 са заглављем 
предузећа)  формат 
А4 (без перфорације)  

 

ком 3.000   

52 
обавештење А5 
слободни листови 
једна боја 

 
ком 5.000   

53 

ликвидациони табак 
60гр, А3 обострана 
штампа једна боја 
слободни листови  

 

ком 1.000   

54 

налог за књижење 
(мањи са 2 колоне), 
формат А5, у блоку, 
некопирни 

 

блок 30   

55 Aбецедник (регистар 
свеска) А4 

 
ком 5   

56 образац М  сет 100   

57 

налог за књижење 
А4, 60гр једна боја 
слободни листови 
једнострана штампа 

 

ком 250   

58 

налог за књижење 
А4, 60гр једна боја 
слободни листови 
обострана штампа 

 

ком 200   

59 
диспечерски дневник 
- извештај А3, офсет 
штампа 

 
ком 100   

60 QF-G-009 –  блок 10   
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Телеграм. Формат 
А4, НЦР, 1+1, једна 
боја, перфорација 

61 

Табела стања ХЕ, 
образац А3 у блоку 
једнострана штампа, 
једна боја, 31 лист, 
картонске корице 

 

блок 24   

62 
обавештење 2 на 
преклопу 
240x12x6" 1+0 

 
преклоп 60.000   

63 
Читачки картон 
240x12" 1+0 
(60гр.)тробојни 

 
преклоп 150.000   

64 

Записник о очит. М. 
Ур 
240x12x6" 1+1 
тробојни 

 

преклоп 30.000   

65 

Налог за обуставу 
ел.ен 
240x12x6" 1+1 
тробојни 
 

 

преклоп 60.000   

66 

Налог за наставак 
испоруке ел.ен 
240x12x6" 1+1 
тробојни 

 

преклоп 5.000   

67 

Обрасци који нису 
унапред дефинисани 
240x12xН" ( Н = 
3,4,6,12) н= 0,1,2 маx 
тробојни 

 

преклоп 150.000   

68 
признаница лајм 
190x12x3" 1+0  (70 
гр.)  

 
ком 500.000   

69 
Табулир240x12 1+0 
240x12" 1+0 (60 гр.) 
бланко 

 
преклоп 400.000   

70 
Табулир240x12 1+1 
240x12" 1+1 (60гр) 
бланко 

 
преклоп 120.000   

71 
Табулир240x12 1+2 
240x12" 1+2 (60гр.) 
бланко 

 
преклоп 20.000   

72 
Табулир240x12 1+3 
240x12" 1+3 (60гр.) 
бланко 

 
преклоп 5.000   

73 
Табулир 380x12 1+0 
380x122 1+0 (60гр.) 
бланко 

 
преклоп 20.000   

74 
Табулир 380x12 1+1 
380x122 1+1 (60гр) 
бланко 

 
преклоп 2.000   

75 
Табулир 380x12 1+2 
380x122 1+2 (60гр.) 
бланко 

 
преклоп 2.000   
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УКУПНО  

 

 
 
 

 
ПДВ - 20%  

 
 
 

 
ЗА 

УПЛАТУ 

 
 
 

 
 
Укупно понуђена цена и словима:_______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________).  
        
 
 Плаћање, за испоручена добра која чине предмет ове јавне набавке, под 
условима из прихваћене понуде понуђача. 
 
 

НАПОМЕНА : У  наведеним табелама  дате су оквирне количине предметних 
добара, с обзиром да се прецизне количине предмета јавне набавке не могу 
одредити. Оквирне количине ће служити само за упоређивање понуда, те то не 
значи да ће наручилац исте набављати у наведеним количинама. Самим Уговором 
ће бити дефинисана укупна финансијска обавеза коју ће наручилац имати према  
понуђачу. 
 
 
 

 
     За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

             (навести функцију) 
У ______________________, 
 
Дана ____.____. 2015. године. 
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Образац трошкова припреме понуде 
 

Образац бр.6.-1 
 

ЈН бр.27/15 
 

 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  
добара: - канцеларијски материјал  - за партију 1 - потрошни канцеларијски 
материјал -  (ЈН бр.27/15),  достављамо Вам 
  
 

ТРОШКОВЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
 
 Образац трошкова припреме понуде попунити на следећи начин: 
 

1. Образац трошкова припреме понуде сачињен је на обрасцу који је обавезан 
елемент конкурсне документације, а који понуђач  преузима са конкурсном 
документациjом. 

2.  Образац трошкова припреме понуде попуњава се на српском језику. 
3. Oразац трошкова припреме понуде попуњава се читко, штампаним словима 
и цена се исказује у динарима и бројчано. 

 4. У датој табели, у реду под тачком 1. - ''Трошкови израде узорака и 
модела:''  у колони 3. и 4. исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у случају 
када наручилац од понуђача захтева доставу узорака или модела уз понуду и то 
само ако су исти израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, 

1 2 3 4 

Цена без   
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом Ред.        

Бр. 
Назив трошкова припреме понуде 

 
(динара) (динара) 

1.  Трошкови израде узорака и модела:     

2.  
Трошкови прибављања средства 
обезбеђења:   

3.  

 
Остали непоменути трошкови:  
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 

 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
 

__________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
УКУПНО за трошкове припреме понуде: 
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уколико наручилац од понуђача не захтева доставу узорака и модела уз понуду -  не 
изјашњавати се на овој позицији.  
 5. У датој табели, у реду под тачком 2. - ''Трошкови прибављања средства 
обезбеђења:''  у колони 3. и 4. исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у 
случају када наручилац од понуђача захтева да се уз понуду достави/е и средство/а 
обезбеђења (нпр. меница за озбиљност понуде), уколико наручилац не захтева 
доставу средства обезбеђења уз понуду -  не изјашњавати се на овој позицији.  
 6. У датој табели, у реду под тачком 3. - ''Остали непоменути трошкови:''  у 
колони 2., на предвиђеним местима уписати називе осталих трошкова које је понуђач 
имао приликом припреме понуде за предметну јавну набавку, уколико осталих 
трошкова није било - не изјашњавати се.  У истом реду у колони 3. и 4. бројчано 
исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у случају уколико је понуђач навео 
остале трошкове, уколико осталих трошкова није било -  не изјашњавати се на овим 
позицијама. 

7. У реду „УКУПНО за трошкове припреме понуде:“  – у колони 3., бројчано 
уписати износ који представља збир износа свих позиција из колоне бр.3 - „Цена без 
ПДВ-а“ . 

8. У реду „УКУПНО за трошкове припреме понуде:“  – у колони 4., бројчано 
уписати износ који представља збир износа свих позиција из колоне бр.4 - „Цена са 
ПДВ-ом“ . 
 
 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
 Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или 
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 
трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
 Напомена: 
 Уколико понуђач приликом припреме понуде није имао трошкове који су 
напред наведени у датој табели - није у обавези да доставља овај образац. 
 

 
     За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

          (навести функцију) 
У ______________________, 
 
Дана ____.____. 2015. године. 
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Образац трошкова припреме понуде 
 

Образац бр.6.-2 
 

ЈН бр..27/15 
 

 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  
добара: - канцеларијски материјал  - за партију 2 - тонери и рибони -  (ЈН 
бр.27/15),  достављамо Вам 
  
 

ТРОШКОВЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
 
 Образац трошкова припреме понуде попунити на следећи начин: 
 

1. Образац трошкова припреме понуде сачињен је на обрасцу који је обавезан 
елемент конкурсне документације, а који понуђач  преузима са конкурсном 
документациjом. 

2.  Образац трошкова припреме понуде попуњава се на српском језику. 
3. Oразац трошкова припреме понуде попуњава се читко, штампаним словима 
и цена се исказује у динарима и бројчано. 

 4. У датој табели, у реду под тачком 1. - ''Трошкови израде узорака и 
модела:''  у колони 3. и 4. исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у случају 
када наручилац од понуђача захтева доставу узорака или модела уз понуду и то 
само ако су исти израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, 

1 2 3 4 

Цена без   
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом Ред.        

Бр. 
Назив трошкова припреме понуде 

 
(динара) (динара) 

1.  Трошкови израде узорака и модела:     

2.  
Трошкови прибављања средства 
обезбеђења:   

3.  

 
Остали непоменути трошкови:  
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 

 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
 

__________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
УКУПНО за трошкове припреме понуде: 
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уколико наручилац од понуђача не захтева доставу узорака и модела уз понуду -  не 
изјашњавати се на овој позицији.  
 5. У датој табели, у реду под тачком 2. - ''Трошкови прибављања средства 
обезбеђења:''  у колони 3. и 4. исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у 
случају када наручилац од понуђача захтева да се уз понуду достави/е и средство/а 
обезбеђења (нпр. меница за озбиљност понуде), уколико наручилац не захтева 
доставу средства обезбеђења уз понуду -  не изјашњавати се на овој позицији.  
 6. У датој табели, у реду под тачком 3. - ''Остали непоменути трошкови:''  у 
колони 2., на предвиђеним местима уписати називе осталих трошкова које је понуђач 
имао приликом припреме понуде за предметну јавну набавку, уколико осталих 
трошкова није било - не изјашњавати се.  У истом реду у колони 3. и 4. бројчано 
исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у случају уколико је понуђач навео 
остале трошкове, уколико осталих трошкова није било -  не изјашњавати се на овим 
позицијама. 

7. У реду „УКУПНО за трошкове припреме понуде:“  – у колони 3., бројчано 
уписати износ који представља збир износа свих позиција из колоне бр.3 - „Цена без 
ПДВ-а“ . 

8. У реду „УКУПНО за трошкове припреме понуде:“  – у колони 4., бројчано 
уписати износ који представља збир износа свих позиција из колоне бр.4 - „Цена са 
ПДВ-ом“ . 
 
 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
 Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или 
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 
трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
 Напомена: 
 Уколико понуђач приликом припреме понуде није имао трошкове који су 
напред наведени у датој табели - није у обавези да доставља овај образац. 
 

 
     За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

          (навести функцију) 
У ______________________, 
 
Дана ____.____. 2015. године. 
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Образац трошкова припреме понуде 
 

Образац бр.6.-3 
 

ЈН бр.27/15 
 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  
добара: - канцеларијски материјал - за партију 3 - Папир за штампање и 
копирање -  (ЈН бр.27/15),  достављамо Вам 
  
 

ТРОШКОВЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
 
 Образац трошкова припреме понуде попунити на следећи начин: 
 

1. Образац трошкова припреме понуде сачињен је на обрасцу који је обавезан 
елемент конкурсне документације, а који понуђач  преузима са конкурсном 
документациjом. 

2.  Образац трошкова припреме понуде попуњава се на српском језику. 
3. Oразац трошкова припреме понуде попуњава се читко, штампаним словима 
и цена се исказује у динарима и бројчано. 

 4. У датој табели, у реду под тачком 1. - ''Трошкови израде узорака и 
модела:''  у колони 3. и 4. исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у случају 
када наручилац од понуђача захтева доставу узорака или модела уз понуду и то 
само ако су исти израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, 

1 2 3 4 

Цена без   
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом Ред.        

Бр. 
Назив трошкова припреме понуде 

 
(динара) (динара) 

1.  Трошкови израде узорака и модела:     

2.  
Трошкови прибављања средства 
обезбеђења:   

3.  

 
Остали непоменути трошкови:  
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 

 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
 

__________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
УКУПНО за трошкове припреме понуде: 
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уколико наручилац од понуђача не захтева доставу узорака и модела уз понуду -  не 
изјашњавати се на овој позицији.  
 5. У датој табели, у реду под тачком 2. - ''Трошкови прибављања средства 
обезбеђења:''  у колони 3. и 4. исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у 
случају када наручилац од понуђача захтева да се уз понуду достави/е и средство/а 
обезбеђења (нпр. меница за озбиљност понуде), уколико наручилац не захтева 
доставу средства обезбеђења уз понуду -  не изјашњавати се на овој позицији.  
 6. У датој табели, у реду под тачком 3. - ''Остали непоменути трошкови:''  у 
колони 2., на предвиђеним местима уписати називе осталих трошкова које је понуђач 
имао приликом припреме понуде за предметну јавну набавку, уколико осталих 
трошкова није било - не изјашњавати се.  У истом реду у колони 3. и 4. бројчано 
исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у случају уколико је понуђач навео 
остале трошкове, уколико осталих трошкова није било -  не изјашњавати се на овим 
позицијама. 

7. У реду „УКУПНО за трошкове припреме понуде:“  – у колони 3., бројчано 
уписати износ који представља збир износа свих позиција из колоне бр.3 - „Цена без 
ПДВ-а“ . 

8. У реду „УКУПНО за трошкове припреме понуде:“  – у колони 4., бројчано 
уписати износ који представља збир износа свих позиција из колоне бр.4 - „Цена са 
ПДВ-ом“ . 
 
 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
 Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или 
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 
трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
 Напомена: 
 Уколико понуђач приликом припреме понуде није имао трошкове који су 
напред наведени у датој табели - није у обавези да доставља овај образац. 
 

 
     За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

          (навести функцију) 
У ______________________, 
 
Дана ____.____. 2015. године. 
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Образац трошкова припреме понуде 

 
Образац бр.6.-4 

 
ЈН бр.27/15 

 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  
добара: - канцеларијски материјал - за партију 4 - штампани обрасци и 
блоковска роба -  (ЈН бр.27/15),  достављамо Вам 
  
 

ТРОШКОВЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
 
 Образац трошкова припреме понуде попунити на следећи начин: 
 

1. Образац трошкова припреме понуде сачињен је на обрасцу који је обавезан 
елемент конкурсне документације, а који понуђач  преузима са конкурсном 
документациjом. 

2.  Образац трошкова припреме понуде попуњава се на српском језику. 
3. Oразац трошкова припреме понуде попуњава се читко, штампаним словима 
и цена се исказује у динарима и бројчано. 

 4. У датој табели, у реду под тачком 1. - ''Трошкови израде узорака и 
модела:''  у колони 3. и 4. исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у случају 
када наручилац од понуђача захтева доставу узорака или модела уз понуду и то 

1 2 3 4 

Цена без   
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом Ред.        

Бр. 
Назив трошкова припреме понуде 

 
(динара) (динара) 

1.  Трошкови израде узорака и модела:     

2.  
Трошкови прибављања средства 
обезбеђења:   

3.  

 
Остали непоменути трошкови:  
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 

 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
 

__________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
УКУПНО за трошкове припреме понуде: 
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само ако су исти израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, 
уколико наручилац од понуђача не захтева доставу узорака и модела уз понуду -  не 
изјашњавати се на овој позицији.  
 5. У датој табели, у реду под тачком 2. - ''Трошкови прибављања средства 
обезбеђења:''  у колони 3. и 4. исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у 
случају када наручилац од понуђача захтева да се уз понуду достави/е и средство/а 
обезбеђења (нпр. меница за озбиљност понуде), уколико наручилац не захтева 
доставу средства обезбеђења уз понуду -  не изјашњавати се на овој позицији.  
 6. У датој табели, у реду под тачком 3. - ''Остали непоменути трошкови:''  у 
колони 2., на предвиђеним местима уписати називе осталих трошкова које је понуђач 
имао приликом припреме понуде за предметну јавну набавку, уколико осталих 
трошкова није било - не изјашњавати се.  У истом реду у колони 3. и 4. бројчано 
исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у случају уколико је понуђач навео 
остале трошкове, уколико осталих трошкова није било -  не изјашњавати се на овим 
позицијама. 

7. У реду „УКУПНО за трошкове припреме понуде:“  – у колони 3., бројчано 
уписати износ који представља збир износа свих позиција из колоне бр.3 - „Цена без 
ПДВ-а“ . 

8. У реду „УКУПНО за трошкове припреме понуде:“  – у колони 4., бројчано 
уписати износ који представља збир износа свих позиција из колоне бр.4 - „Цена са 
ПДВ-ом“ . 
 
 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
 Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или 
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 
трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
 Напомена: 
 Уколико понуђач приликом припреме понуде није имао трошкове који су 
напред наведени у датој табели - није у обавези да доставља овај образац. 
 

 
     За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

          (навести функцију) 
У ______________________, 
 
Дана ____.____. 2015. године. 
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Oбразац бр.7-1. 

 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИCА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке добара: - канцеларијски материјал - за партију 
1 - потрошни канцеларијски материјал - (ЈН бр.27/15), најкасније приликом 
закључења уговора, доставити наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, без 
протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора за добро извршење посла, 
као и да ћемо истовремено наручиоцу предати и овлашћење за попуњавање и 
подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате.  
 

     
    За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

              (навести функцију) 
 

                                                             
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2015. године. 
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Oбразац бр.7-2. 

 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИCА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке добара: - канцеларијски материјал - за партију 
2 - тонери и рибони - (ЈН бр.27/15), најкасније приликом закључења уговора, 
доставити наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, без протеста, као средство 
финансијског обезбеђења уговора за добро извршење посла, као и да ћемо 
истовремено наручиоцу предати и овлашћење за попуњавање и подношење исте 
менице надлежној банци у циљу наплате.  
 

     
    За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

              (навести функцију) 
 

                                                                                                           
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2015. године. 
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Oбразац бр.7-3. 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИCА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке добара: - канцеларијски материјал - за партију 
3 - папир за штампање и копирање - (ЈН бр.27/15), најкасније приликом закључења 
уговора, доставити наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, без протеста, као 
средство финансијског обезбеђења уговора за добро извршење посла, као и да ћемо 
истовремено наручиоцу предати и овлашћење за попуњавање и подношење исте 
менице надлежној банци у циљу наплате.  
 

     
    За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

              (навести функцију) 
 

                                                                                                           
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2015. године. 
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Oбразац бр.7-4. 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИCА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке добара: - канцеларијски материјал - за партију 
4 - штампани обрасци и блоковска роба - (ЈН бр.27/15), најкасније приликом 
закључења уговора, доставити наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, без 
протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора за добро извршење посла, 
као и да ћемо истовремено наручиоцу предати и овлашћење за попуњавање и 
подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате.  
 

     
    За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

              (навести функцију) 
 

                                                                                                           
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2015. године. 
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Образац бр.8-1. 
 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИCА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке добара: - канцеларијски материјал - за партију 
1 - потрошни канцеларијски материјал - (ЈН бр.27/15), најкасније приликом 
закључења уговора, а уколико смо на списку негативних референци који води 
Управа за јавне набавке, за предмет који није истоврстан предмету ове јавне 
набавке, у складу са чл. 83. Закона о јавним набавкама, доставити наручиоцу бланко 
сопствену меницу, без протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора за 
додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза, као и да ћемо истовремено 
наручиоцу предати и овлашћење за попуњавање и подношење исте менице 
надлежној банци у циљу наплате.  
 
 
 

                                                                                                             
За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

             (навести функцију) 
 
 

                                                                                                           
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2015. године. 
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Образац бр.8-2. 
 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИCА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке добара: - канцеларијски материјал - за партију 
2 – тонери и рибони - (ЈН бр.27/15), најкасније приликом закључења уговора, а 
уколико смо на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, за 
предмет који није истоврстан предмету ове јавне набавке, у складу са чл. 83. Закона 
о јавним набавкама, доставити наручиоцу бланко сопствену меницу, без протеста, 
као средство финансијског обезбеђења уговора за додатно обезбеђење испуњења 
уговорених обавеза, као и да ћемо истовремено наручиоцу предати и овлашћење за 
попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате.  
 
 
 

                                                                                                             
За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

             (навести функцију) 
 
 

                                                                                                           
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2015. године. 
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Образац бр.8-3. 
 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИCА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке добара: - канцеларијски материјал - за партију 
3– папир за штампање и копирање - (ЈН бр.27/15), најкасније приликом закључења 
уговора, а уколико смо на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, за предмет који није истоврстан предмету ове јавне набавке, у складу са чл. 
83. Закона о јавним набавкама, доставити наручиоцу бланко сопствену меницу, без 
протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора за додатно обезбеђење 
испуњења уговорених обавеза, као и да ћемо истовремено наручиоцу предати и 
овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу 
наплате.  
 
 
 

                                                                                                             
За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

             (навести функцију) 
 
 

                                                                                                           
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2015. године. 
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Образац бр.8-4. 
 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИCА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке добара: - канцеларијски материјал - за партију 
4 – штампани обрасци и блоковска роба - (ЈН бр.27/15), најкасније приликом 
закључења уговора, а уколико смо на списку негативних референци који води 
Управа за јавне набавке, за предмет који није истоврстан предмету ове јавне 
набавке, у складу са чл. 83. Закона о јавним набавкама, доставити наручиоцу бланко 
сопствену меницу, без протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора за 
додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза, као и да ћемо истовремено 
наручиоцу предати и овлашћење за попуњавање и подношење исте менице 
надлежној банци у циљу наплате.  
 
 
 

                                                                                                             
За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

             (навести функцију) 
 
 

                                                                                                           
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2015. године. 
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Образац бр.9-1. 
 

СПОРАЗУМ  
 

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ 
ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

(ЈН бр.27/15) 
 

  
 Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке добара: - канцеларијски материјал - 
за партију 1 - потрошни канцеларијски материјал  -  (ЈН бр.27/15).  
 
 Групу понуђача чине следећи чланови: ________________________________; 
               (навести назив првог члана - носиоца посла) 
 
 _______________________________;  _______________________________; 
       (навести назив другог удруженог члана )         (навести назив трећег удруженог члана) 
 
    
1. Члан групе који ће бити носилац посла (стожер), односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем:         
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
 
ПИБ број:     ________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
2. Понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  
ПИБ број:     ________________________________ 
 
Одговорно лице понуђача  
овлашћено за закључење уговора: ________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 
3. Понуђач који ће у име групе понуђача доставити средства обезбеђења: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  
ПИБ број:     ________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
4.  Понуђач који ће издати рачун: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  
ПИБ број:     ________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
  
 
 
5. Рачун на који ће бити извршено плаћање: 
 
Број текућег рачуна:     _________________________________             

 
Код банке:     _______________________________   

 
    Навести назив понуђача:  ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  
ПИБ број:     ________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
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6. Навести обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 
уговора: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________. 
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 Овим споразумом чланови групе понуђача се према наручиоцу обавезују да 
неће вршити промену чланова групе понуђача, након отварања понуда.  
 Овим, такође прихватамо да наручилац у случају накнадне промене члана/ова 
групе понуђача, након отварања понуда, целокупну нашу заједничку понуду оцени 
неприхватљивом и као такву одбије, без даље оцене. 
           Члан групе понуђача, који је наведен под тачком 1. овог споразума, 
споразумно је одређен за носиоца посла (стожера) наведене групе понуђача 
(конзорцијума), те да ће, у име групе понуђача (конзорцијума), потписивати и 
оверавати све обрасце из Конкурсне документације, а који се односе на понуђача.                                                                
  
                            

                Група понуђача,  
 
 
      1.  Носилац посла (стожер),                                                            

(м.п.)                         
       _________________________ 

                                                                                                        (потпис одг. лица) 
                                                                                                

                               
          2.  Други члан групе понуђача, 
                                    (м.п.)                          
          _________________________ 

                                        (потпис одг. лица) 
    

 
          3.  Трећи члан групе понуђача, 
                                    (м.п.)                          
          _________________________ 

                             (потпис одг. лица)  
 
 
              
У _______________, 
 
Дана ___.___. 2015. године. 
 
 
НАПОМЕНА: Овај Споразум (Образац бр. 9-1.) подносити само у случају 

подношења заједничке  понуде.  
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Образац бр.9-2. 

 
СПОРАЗУМ  

 
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ 

ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
(ЈН бр.27/15) 

 
  
 Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке добара: - канцеларијски материјал - 
за партију 2 – тонери и рибони  -  (ЈН бр.27/15).  
 
 Групу понуђача чине следећи чланови: ________________________________; 
               (навести назив првог члана - носиоца посла) 
 
 _______________________________;  _______________________________; 
       (навести назив другог удруженог члана )         (навести назив трећег удруженог члана) 
 
    
1. Члан групе који ће бити носилац посла (стожер), односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем:         
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
 
ПИБ број:     ________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
2. Понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  
ПИБ број:     ________________________________ 
 
Одговорно лице понуђача  
овлашћено за закључење уговора: ________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
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3. Понуђач који ће у име групе понуђача доставити средства обезбеђења: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  
ПИБ број:     ________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
4.  Понуђач који ће издати рачун: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  
ПИБ број:     ________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
  
 
 
5. Рачун на који ће бити извршено плаћање: 
 
Број текућег рачуна:     _________________________________             

 
Код банке:     _______________________________   

 
    Навести назив понуђача:  ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  
ПИБ број:     ________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
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6. Навести обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 
уговора: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________. 
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 Овим споразумом чланови групе понуђача се према наручиоцу обавезују да 
неће вршити промену чланова групе понуђача, након отварања понуда.  
 Овим, такође прихватамо да наручилац у случају накнадне промене члана/ова 
групе понуђача, након отварања понуда, целокупну нашу заједничку понуду оцени 
неприхватљивом и као такву одбије, без даље оцене. 
           Члан групе понуђача, који је наведен под тачком 1. овог споразума, 
споразумно је одређен за носиоца посла (стожера) наведене групе понуђача 
(конзорцијума), те да ће, у име групе понуђача (конзорцијума), потписивати и 
оверавати све обрасце из Конкурсне документације, а који се односе на понуђача.                                                                
  
                            

                Група понуђача,  
 
 
      1.  Носилац посла (стожер),                                                            

(м.п.)                         
       _________________________ 

                                                                                                        (потпис одг. лица) 
                                                                                                

                               
          2.  Други члан групе понуђача, 
                                    (м.п.)                          
          _________________________ 

                                        (потпис одг. лица) 
    

 
          3.  Трећи члан групе понуђача, 
                                    (м.п.)                          
          _________________________ 

                             (потпис одг. лица)  
 
 
              
У _______________, 
 
Дана ___.___. 2015. године. 
 
 
НАПОМЕНА: Овај Споразум (Образац бр. 9-2.) подносити само у случају 

подношења заједничке  понуде.  



 124 од 160 
 

 
Образац бр.9-3. 

 
СПОРАЗУМ  

 
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ 

ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
(ЈН бр.27/15) 

 
  
 Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке добара: - канцеларијски материјал - 
за партију 3 – папир за штампање и копирање – ( ЈН бр.27/15).  
 
 Групу понуђача чине следећи чланови: ________________________________; 
               (навести назив првог члана - носиоца посла) 
 
 _______________________________;  _______________________________; 
       (навести назив другог удруженог члана )         (навести назив трећег удруженог члана) 
 
    
1. Члан групе који ће бити носилац посла (стожер), односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем:         
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
 
ПИБ број:     ________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
2. Понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  
ПИБ број:     ________________________________ 
 
Одговорно лице понуђача  
овлашћено за закључење уговора: ________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
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3. Понуђач који ће у име групе понуђача доставити средства обезбеђења: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  
ПИБ број:     ________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
4.  Понуђач који ће издати рачун: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  
ПИБ број:     ________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
  
 
 
5. Рачун на који ће бити извршено плаћање: 
 
Број текућег рачуна:     _________________________________             

 
Код банке:     _______________________________   

 
    Навести назив понуђача:  ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  
ПИБ број:     ________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
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6. Навести обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 
уговора: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________. 
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 Овим споразумом чланови групе понуђача се према наручиоцу обавезују да 
неће вршити промену чланова групе понуђача, након отварања понуда.  
 Овим, такође прихватамо да наручилац у случају накнадне промене члана/ова 
групе понуђача, након отварања понуда, целокупну нашу заједничку понуду оцени 
неприхватљивом и као такву одбије, без даље оцене. 
           Члан групе понуђача, који је наведен под тачком 1. овог споразума, 
споразумно је одређен за носиоца посла (стожера) наведене групе понуђача 
(конзорцијума), те да ће, у име групе понуђача (конзорцијума), потписивати и 
оверавати све обрасце из Конкурсне документације, а који се односе на понуђача.                                                                
  
                            

                Група понуђача,  
 
 
      1.  Носилац посла (стожер),                                                            

(м.п.)                         
       _________________________ 

                                                                                                        (потпис одг. лица) 
                                                                                                

                               
          2.  Други члан групе понуђача, 
                                    (м.п.)                          
          _________________________ 

                                        (потпис одг. лица) 
    

 
          3.  Трећи члан групе понуђача, 
                                    (м.п.)                          
          _________________________ 

                             (потпис одг. лица)  
 
 
              
У _______________, 
 
Дана ___.___. 2015. године. 
 
 
НАПОМЕНА: Овај Споразум (Образац бр. 9-3.) подносити само у случају 

подношења заједничке  понуде.  
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Образац бр.9-4. 

 
СПОРАЗУМ  

 
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ 

ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
(ЈН бр.27/15) 

 
  
 Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке добара: - канцеларијски материјал - 
за партију 4 – Штампани обрасци и блоковска роба -  (ЈН бр.27/15).  
 
 Групу понуђача чине следећи чланови: ________________________________; 
               (навести назив првог члана - носиоца посла) 
 
 _______________________________;  _______________________________; 
       (навести назив другог удруженог члана )         (навести назив трећег удруженог члана) 
 
    
1. Члан групе који ће бити носилац посла (стожер), односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем:         
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
 
ПИБ број:     ________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
2. Понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  
ПИБ број:     ________________________________ 
 
Одговорно лице понуђача  
овлашћено за закључење уговора: ________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
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3. Понуђач који ће у име групе понуђача доставити средства обезбеђења: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  
ПИБ број:     ________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
4.  Понуђач који ће издати рачун: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  
ПИБ број:     ________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
  
 
 
5. Рачун на који ће бити извршено плаћање: 
 
Број текућег рачуна:     _________________________________             

 
Код банке:     _______________________________   

 
    Навести назив понуђача:  ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  
ПИБ број:     ________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
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6. Навести обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 
уговора: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________. 
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 Овим споразумом чланови групе понуђача се према наручиоцу обавезују да 
неће вршити промену чланова групе понуђача, након отварања понуда.  
 Овим, такође прихватамо да наручилац у случају накнадне промене члана/ова 
групе понуђача, након отварања понуда, целокупну нашу заједничку понуду оцени 
неприхватљивом и као такву одбије, без даље оцене. 
           Члан групе понуђача, који је наведен под тачком 1. овог споразума, 
споразумно је одређен за носиоца посла (стожера) наведене групе понуђача 
(конзорцијума), те да ће, у име групе понуђача (конзорцијума), потписивати и 
оверавати све обрасце из Конкурсне документације, а који се односе на понуђача.                                                                
  
                            

                Група понуђача,  
 
 
      1.  Носилац посла (стожер),                                                            

(м.п.)                         
       _________________________ 

                                                                                                        (потпис одг. лица) 
                                                                                                

                               
          2.  Други члан групе понуђача, 
                                    (м.п.)                          
          _________________________ 

                                        (потпис одг. лица) 
    

 
          3.  Трећи члан групе понуђача, 
                                    (м.п.)                          
          _________________________ 

                             (потпис одг. лица)  
 
 
              
У _______________, 
 
Дана ___.___. 2015. године. 
 
 
НАПОМЕНА: Овај Споразум (Образац бр. 9-4.) подносити само у случају 

подношења заједничке  понуде.  
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      Образац бр.10-1. 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ 
 
 

И З Ј А В А 
 

Изјава о усаглашености техничких карактеристика понуђених добара са 
захтеваним карактеристикама (ЈН бр.27/15) за партију 1  

 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
  Овим неопозиво изјављујемо, да понуђена добра, а на које се односи наша 
понуда под бр. _________од ___.___.2015. године, имају техничке  карактеристике 
које се захтевају Спецификацијом захтева, која је саставни део Конкурсне 
документације за предметну јавну набавку.  
  

 
                За понуђача,  
 
                                                                  (м.п.) 

                       
_________________________ 

                                                                                                                      (потпис) 
 

 
_________________________ 

                  (читко навести име и презиме) 
 
 

            
_________________________                                                                   

                       (навести функцију) 
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2015. године. 
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      Образац бр.10-2. 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ 
 
 

И З Ј А В А 
 

Изјава о усаглашености техничких карактеристика понуђених добара са 
захтеваним карактеристикама (ЈН бр.27/15) за партију  2  

 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
  Овим неопозиво изјављујемо, да понуђена добра, а на које се односи наша 
понуда под бр. _________од ___.___.2015. године, имају техничке  карактеристике 
које се захтевају Спецификацијом захтева, која је саставни део Конкурсне 
документације за предметну јавну набавку.  
  

 
                За понуђача,  
 
                                                                  (м.п.) 

                             
_________________________ 

                                                                                                                      (потпис) 
 

 
_________________________ 

                  (читко навести име и презиме) 
 
 

            
_________________________                                                                   

                       (навести функцију) 
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2015. године. 
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      Образац бр.10-3. 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ 
 
 

И З Ј А В А 
 

Изјава о усаглашености техничких карактеристика понуђених добара са 
захтеваним карактеристикама (ЈН бр.27/15) за партију  3  

 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
  Овим неопозиво изјављујемо, да понуђена добра, а на које се односи наша 
понуда под бр. _________од ___.___.2015. године, имају техничке  карактеристике 
које се захтевају Спецификацијом захтева, која је саставни део Конкурсне 
документације за предметну јавну набавку.  
  

 
                За понуђача,  
 
                                                                  (м.п.) 

                               
_________________________ 

                                                                                                                      (потпис) 
 

 
_________________________ 

                  (читко навести име и презиме) 
 
 

            
_________________________                                                                   

                       (навести функцију) 
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2015. године. 
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      Образац бр.10-4. 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ 
 
 

И З Ј А В А 
 

Изјава о усаглашености техничких карактеристика понуђених добара са 
захтеваним карактеристикама (ЈН бр.27/15) за партију 4.  

 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
  Овим неопозиво изјављујемо, да понуђена добра, а на које се односи наша 
понуда под бр. _________од ___.___.2015. године, имају техничке  карактеристике 
које се захтевају Спецификацијом захтева, која је саставни део Конкурсне 
документације за предметну јавну набавку.  
  

 
                За понуђача,  
 
                                                                  (м.п.) 

                                 
_________________________ 

                                                                                                                      (потпис) 
 

 
_________________________ 

                  (читко навести име и презиме) 
 
 

            
_________________________                                                                   

                       (навести функцију) 
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2015. године. 
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Модел уговора 
У Г О В О Р 

О КУПО-ПРОДАЈИ 
ПАРТИЈА 1 

 
(ЈН бр.27/15) 

 
Закључен у Нишу, између: 

 
1._______________________________________из _____________________ 
 

ул.___________________________бр.__________,саПИБ-ом 
_____________________, 
 
са матичним бројем___________________са т.р. број 
___________________________ 
код__________________(банке), које заступа директор     
_____________________________,   као продавца, с једне стране и 
            
 2. Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије 
"ЈУГОИСТОК" Д.О.О. из Ниша, са седиштем у Бул. др Зорана Ђинђића бр.46 а, са 
ПИБ-ом 104196932, са мататичним бројем 20114142, са т.р. бр. 105-785-02  код ''АИК 
банке'', које заступа вршилац дужности директорa Дарко Булатовић, дипл.правник., 
као купца, с друге стране.     
 
           Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.1. 
 

 Уговорне стране заједнички констатују да је продавац изабран за 
најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке добара која су предмет овог 
уговора. 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Чл.2. 
 
 Предмет овог уговора је купо-продаја добара (робе) – канцеларијски 
материјал, за партију 1 - потрошни канцеларијски материјал, а у свему према 
карактеристикама и условима из конкурсне документације за предметну јавну 
набавку и прихваћене понуде продавца под бр.продавца _____________, oд 
_____________2015. године,  а која документа се налазе у прилогу овог уговора и 
чине његов   саставни део.    
 
 
 
 
 

___________________________ 
       (м.п.)                                         (потпис одг. лица понуђача) 
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УГОВОРЕНА ЦЕНА  
 

Чл.3. 
 
 

 Уговорена средства која се могу ангажовати за набавку добара које чине 
предмет овог уговора и износ до ког ће се вршити плаћање за период важења овог 
уговора, односно за период од 12 месеци, су према годишњем планском акту купца, 
а који подаци ће бити уврштени у уговор. 
 Уколико у току трајања овог уговора дође до смањења износа планираних 
средстава за ову намену, купац ће писменим путем обавестити  продавца о 
насталим променама. 
 У случају да, код купца не дође до промене износа планираних средстава за 
ову намену, одредбе статова 1. и 2. овог члана ће се примењивати у периоду 
трајања овог уговора 
  
  
ПЛАЋАЊЕ 
  

Чл.4. 
 

 Уговорне стране су сагаласне да је уговорена накнада за добара према 
јединичним ценама из обрасца структуре цена која је саставни део овог уговора.  

Наручилац се обавезује да плаћање изврши у року до 45 (четрдесетпет) дана 
од дана пријема Записникa о примопредаји предметних добара - без примедби и 
пријему фактуре, за сваку конкретну испоруку.  

Плаћање ће се извршити уплатом на текући рачун продавца. 
 
 
РОК ИСПОРУКЕ 

Чл 5. 
 

 Продавац се обавезује, да робу која је предмет овог уговора испоручи у року 
из прихваћене понуде продавца. 
 Уговорне стране су се споразумеле да је рок испоруке битан елемент овог 
уговора.  
 
            Уговорне стране су се споразумеле да ће се роба, која је предмет овог 
уговора  сукцесивно испоручивати, према потребама купца, а у року од из 
прихваћене понуде продавца по пријему поруџбине. 
 

Чл.6. 
 
У случају наступања више силе, уговорени рок испоруке продужава се 

најмање за време трајања више силе.                                                                                                               
 Под вишом силом подразумевају се сви непредвиђени догађаји на које 
извршилац посла не може утицати и који га објективно спречавају да изврши своје 
обавезе по овом уговору, а које догађаје, за вишу силу, признаје судска пракса. 
 
 
 

         ___________________________ 
(м.п.)                                            (потпис одг. лица понуђача) 
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МЕСТО ИСПОРУКЕ 
Чл.7. 

 Продавац се обавезује да робу која је предмет овог уговора испоручи по 
клаузули „Ф-ко магацини организационих јединица - огранака, , а по конкретном 
налогу наручиоца (организационе јединице наручиоца: Ниш, Прокупље, Лесковац , 
Врање, Пирот и Зајечар). 
 

 

ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 
Чл.8. 

 Обавезе продавца су: 
 -   да испоручи робу која је предмет овог уговора са квалитетом и 
карактеристикама захтеваним у конкурсној документацији за предметну јавну 
набавку и понуђеним у понуди продавца, 

-   да купцу преда робу која је предмет овог уговора у исправном стању, у свему 
према конкурсној документацији купца и прихваћеној понуди продавца, 

-     као и да изврши и остале обавезе из овог уговора.  
 

  
ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

Чл.9. 
 Обавезе купца су:               
 -     да прими робу која је предмет овог уговора, 

- да продавцу исплати уговорену цену за испоручену робу у року и на начин 
предвиђен овим уговором,  

- као и да изврши и остале обавезе из овог уговора.  
  

 
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 

Чл.10.                   
 Квантитативни и квалитативни пријем испоручених предметних добара, 
приликом сваке испоруке, извршиће заједничка комисија, састављена од по најмање 
једног представника уговорних страна, записничким путем (Записник о примопредаји 
предметних добара - без примедби). 

Уговорне стране су се споразумеле да ће записнике из овог члана 
потписивати обе уговорне стране. 

Продавац је матeријално одговоран за квалитет испорученог канцеларијског 
материјала.  
 Уколико дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања у 
испоруци предметних добара, односно, ако је утврђен лошији квалитет испорученог 
канцеларијског материјала у односу на уговорени - очекивани, /стандардни/, купац 
има право да одбије пријем такве испоруке предметних добара, с тим што је дужан 
да продавцу одмах на то укаже, а продавац се обавезује да утврђене недостатке 
отклони у року од 2 (два) календарска дана и у исто време преузиме од купца 
претходно испоручени, неквалитетан материјал - о свом трошку, а испоруку усагласи 
са условима из конкурсне документације за предметну јавну набавку и прихваћене 
понуде продавца.           
 

         ___________________________ 
(м.п.)                                            (потпис одг. лица понуђача) 
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ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
Чл.11.     

       
 Приликом закључења овог уговора, продавац предаје купцу 2 (две) бланко 
сопствене (соло) менице, без протеста, прописно потписану и оверену, као и 
овлашћење купцу за попуњавање исте менице и њено подношење надлежној банци 
у циљу њене реализације, за добро извршење посла, које ће се продавцу вратити по 
потписивању последњег Записника о примопредаји предметних добара – без 
примедби.       
                                                                                        
УГОВОРНА КАЗНА (ПЕНАЛИ)                  Чл.12. 

 
  Уколико продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не 
испоручи робу која чини предмет овог уговора у уговореном року, исту испоруку 
може извршити у  даљем року од 2 (два)  календарска дана, у ком случају купац има 
право на уговорну казну због неблаговременог или непотпуног извршења овог 
уговора, у висини од највише 10% од уговорене цене, активирањем сопствене (соло) 
менице продавца, поднете ради обезбеђења овог уговора за добро извршење посла. 
 

Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе купца да обавести 
продавца да, по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да ће се 
сматрати, да је самим падањем у доцњу, продавац дужан да плати купцу уговорну 
казну, без икакве претходне опомене купца.  

 
 

Чл.13. 
 

Уколико продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не 
испоручи робу која чини предмет овог уговора у складу са овим уговором, ни по 
истеку рока од 2 (два) календарска дана од дана истека уговореног рока (из става 1. 
претходног члана), купац може раскинути овај уговор због неизвршења уговорених 
обавеза продавца, а у сваком случају има право на накнаду штете.    

 
 

Чл.14. 
 

 Уколико продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не  
усагласи испоруку предметних добара са условима из конкурсне документације за 
предметну јавну набавку и прихваћене понуде продавца у року од 2 (два)  
календарска дана (из члана 10. став 4. овог Уговора), у ком случају купац има право 
на уговорну казну због неблаговременог или непотпуног извршења овог уговора, у 
висини од највише 10% од уговорене цене, активирањем сопствене (соло) менице 
продавца, поднете ради обезбеђења овог уговора за добро извршење посла. 

Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе купца да обавести 
продавца да, по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да ће се 
сматрати, да је самим падањем у доцњу, продавац дужан да плати купцу уговорну 
казну, без икакве претходне опомене купца.  

 
 

         ___________________________ 
(м.п.)                                            (потпис одг. лица понуђача) 
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Чл.15. 
 

Уколико продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не   
усагласи испоруку предметних добара са условима из конкурсне документације за 
предметну јавну набавку и прихваћене понуде, ни по истеку рока од 2 (два) 
календарска дана од дана истека уговореног рока (из члана 10. став 4. овог Уговора), 
купац може раскинути овај уговор због неизвршења уговорених обавеза продавца, а 
у сваком случају има право на накнаду штете.    

 
 

 
СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

Чл.16. 
 Овај уговор ступа на снагу наредног дана од дана закључења, односно 
обостраног потписивања. 
 
 
 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 
                                                                   Чл. 17. 
 
 Овај Уговор се закључује на одређено време, почев од дана ступања на снагу 
овог уговора до утрошка укупних средстава која су предвиђена у годишњем 
планском акту купца за предметну набавку, а који подаци ће бити уврштени у уговор, 
а најкасније 12 месеци од дана ступања на снагу овог уговора. 
 
 
 
РАСКИД УГОВОРА 

Чл.18. 
 

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора, под условом да 
друга страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да 
не испуњава обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из исте опомене. 

У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, 
писменим путем обавештава другу уговорну страну да су стекли услови за раскид 
овог уговора, услед чега сматра овај уговор раскинутим.  

 
 
 
 

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.29. 
 

 За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одговарајуће 
одредбе ЗОО. 
 
 

         ___________________________ 
(м.п.)                                            (потпис одг. лица понуђача) 
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Чл.20. 
 

 У случају спора, уговорне стране ће настојати да исти реше споразумно, док у 
супротном, уговорена је надлежност Привредног суда у Нишу. 
 
 

 
 Чл.21. 

 
 

 Овај уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих се три  
примерка налазе код продавца, а четри примерка код купца. 
 
 
 

У г о в о р н е    с т р а н е: 
 
 

         За продавца,                                                               За купца, 
                 Д И Р Е К Т О Р,                                                       Д И Р Е К Т О Р, 
___________________________                        ______________________________                       
(                                                        )            (Дарко Булатовић, дипл.правник) 
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Модел уговора 

У Г О В О Р 
О КУПО-ПРОДАЈИ 

ПАРТИЈА 2 
 

(ЈН бр.27/15) 
 
Закључен у Нишу, између: 

 
1._______________________________________из _____________________ 
 

ул.___________________________бр.__________,саПИБ-ом 
_____________________, 
 
са матичним бројем___________________са т.р. број 
___________________________ 
код__________________(банке), које заступа директор     
_____________________________,   као продавца, с једне стране и 
            
 2. Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије 
"ЈУГОИСТОК" Д.О.О. из Ниша, са седиштем у Бул. др Зорана Ђинђића бр.46 а, са 
ПИБ-ом 104196932, са мататичним бројем 20114142, са т.р. бр. 105-785-02  код ''АИК 
банке'', које заступа вршилац дужности директорa Дарко Булатовић, дипл.правник., 
као купца, с друге стране.     
 
           Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.1. 
 

 Уговорне стране заједнички констатују да је продавац изабран за 
најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке добара која су предмет овог 
уговора. 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Чл.2. 
 
 Предмет овог уговора је купо-продаја добара (робе) – канцеларијски 
материјал, за партију 2 – тонери и рибони, а у свему према карактеристикама и 
условима из конкурсне документације за предметну јавну набавку и прихваћене 
понуде продавца под бр.продавца _____________, oд _____________2015. године,  
а која документа се налазе у прилогу овог уговора и чине његов   саставни део.    
 
 
 
 

___________________________ 
       (м.п.)                                         (потпис одг. лица понуђача) 
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УГОВОРЕНА ЦЕНА  
 

Чл.3. 
 
 

 Уговорена средства која се могу ангажовати за набавку добара које чине 
предмет овог уговора и износ до ког ће се вршити плаћање за период важења овог 
уговора, односно за период од 12 месеци, су према годишњем планском акту купца, 
а који подаци ће бити уврштени у уговор. 
 Уколико у току трајања овог уговора дође до смањења износа планираних 
средстава за ову намену, купац ће писменим путем обавестити  продавца о 
насталим променама. 
 У случају да, код купца не дође до промене износа планираних средстава за 
ову намену, одредбе статова 1. и 2. овог члана ће се примењивати у периоду 
трајања овог уговора 
  
  
ПЛАЋАЊЕ 
  

Чл.4. 
 

 Уговорне стране су сагаласне да је уговорена накнада за добара према 
јединичним ценама из обрасца структуре цена која је саставни део овог уговора.  

Наручилац се обавезује да плаћање изврши у року до 45 (четрдесетпет) дана 
од дана пријема Записникa о примопредаји предметних добара - без примедби и 
пријему фактуре, за сваку конкретну испоруку.  

Плаћање ће се извршити уплатом на текући рачун продавца. 
 
 
 РОК ИСПОРУКЕ 

Чл 5. 
 

 Продавац се обавезује, да робу која је предмет овог уговора испоручи у року 
из прихваћене понуде продавца. 
 Уговорне стране су се споразумеле да је рок испоруке битан елемент овог 
уговора.  
 
            Уговорне стране су се споразумеле да ће се роба, која је предмет овог 
уговора  сукцесивно испоручивати, према потребама купца, а у року од из 
прихваћене понуде продавца по пријему поруџбине. 
 
 

         ___________________________ 
(м.п.)                                            (потпис одг. лица понуђача) 
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Чл.6. 
 
У случају наступања више силе, уговорени рок испоруке продужава се 

најмање за време трајања више силе.                                                                                                               
 Под вишом силом подразумевају се сви непредвиђени догађаји на које 
извршилац посла не може утицати и који га објективно спречавају да изврши своје 
обавезе по овом уговору, а које догађаје, за вишу силу, признаје судска пракса. 

 
 
 

МЕСТО ИСПОРУКЕ 
Чл.7. 

 Продавац се обавезује да робу која је предмет овог уговора испоручи по 
клаузули „Ф-ко магацини организационих јединица - огранака, , а по конкретном 
налогу наручиоца (организационе јединице наручиоца: Ниш, Прокупље, Лесковац , 
Врање, Пирот и Зајечар). 

 
 

ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 
Чл.8. 

 Обавезе продавца су: 
 -   да испоручи робу која је предмет овог уговора са квалитетом и 
карактеристикама захтеваним у конкурсној документацији за предметну јавну 
набавку и понуђеним у понуди продавца, 

-   да купцу преда робу која је предмет овог уговора у исправном стању, у свему 
према конкурсној документацији купца и прихваћеној понуди продавца, 

-     као и да изврши и остале обавезе из овог уговора.  
  
 

ОБАВЕЗЕ КУПЦА 
Чл.9. 

 Обавезе купца су:               
 -     да прими робу која је предмет овог уговора, 

- да продавцу исплати уговорену цену за испоручену робу у року и на начин 
предвиђен овим уговором,  

- као и да изврши и остале обавезе из овог уговора.   
-  

  
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 

Чл.10. 
                   
 Квантитативни и квалитативни пријем испоручених предметних добара, 
приликом сваке испоруке, извршиће заједничка комисија, састављена од по најмање 
једног представника уговорних страна, записничким путем (Записник о примопредаји 
предметних добара - без примедби). 

Уговорне стране су се споразумеле да ће записнике из овог члана 
потписивати обе уговорне стране. 

Продавац је матeријално одговоран за квалитет испорученог канцеларијског 
материјала.  

 
         ___________________________ 

(м.п.)                                            (потпис одг. лица понуђача) 
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 Уколико дође до било каквог квантитативног или квалитативног 
одступања у испоруци предметних добара, односно, ако је утврђен лошији квалитет 
испоручених предметних добра у односу на уговорени - очекивани, /стандардни/ или  
ако предметна добра нису оргинална са холограмом у оргиналним фабричким 
паковањима, произведена од стране произвођача уређаја (штампача 
мултифункцијских уређаја) или су рециклирана, купац има право да одбије пријем 
такве испоруке предметних добара, с тим што је дужан да продавцу одмах на то 
укаже, а продавац се обавезује да утврђене недостатке отклони у року од 2 (два) 
календарска дана и у исто време преузиме од купца претходно испоручени, 
неквалитетан материјал - о свом трошку, а испоруку усагласи са условима из 
конкурсне документације за предметну јавну набавку и прихваћене понуде продавца. 
 
  
  
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Чл.11.     
       

 Приликом закључења овог уговора, продавац предаје купцу 2 (две) бланко 
сопствене (соло) менице, без протеста, прописно потписану и оверену, као и 
овлашћење купцу за попуњавање исте менице и њено подношење надлежној банци 
у циљу њене реализације, за добро извршење посла, које ће се продавцу вратити по 
потписивању последњег Записника о примопредаји предметних добара – без 
примедби.       
                                                                                        
УГОВОРНА КАЗНА (ПЕНАЛИ)                  Чл.12. 

 
  Уколико продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не 
испоручи робу која чини предмет овог уговора у уговореном року, исту испоруку 
може извршити у  даљем року од 2 (два)  календарска дана, у ком случају купац има 
право на уговорну казну због неблаговременог или непотпуног извршења овог 
уговора, у висини од највише 10% од уговорене цене, активирањем сопствене (соло) 
менице продавца, поднете ради обезбеђења овог уговора за добро извршење посла. 
 

Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе купца да обавести 
продавца да, по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да ће се 
сматрати, да је самим падањем у доцњу, продавац дужан да плати купцу уговорну 
казну, без икакве претходне опомене купца.  

 
 

Чл.13. 
 

Уколико продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не 
испоручи робу која чини предмет овог уговора у складу са овим уговором, ни по 
истеку рока од 2 (два) календарска дана од дана истека уговореног рока (из става 1. 
претходног члана), купац може раскинути овај уговор због неизвршења уговорених 
обавеза продавца, а у сваком случају има право на накнаду штете.    

 
 
 
         ___________________________ 

(м.п.)                                            (потпис одг. лица понуђача) 
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Чл.14. 

 
 Уколико продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не  
усагласи испоруку предметних добара са условима из конкурсне документације за 
предметну јавну набавку и прихваћене понуде продавца у року од 2 (два)  
календарска дана (из члана 10. став 4. овог Уговора), у ком случају купац има право 
на уговорну казну због неблаговременог или непотпуног извршења овог уговора, у 
висини од највише 10% од уговорене цене, активирањем сопствене (соло) менице 
продавца, поднете ради обезбеђења овог уговора за добро извршење посла. 

Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе купца да обавести 
продавца да, по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да ће се 
сматрати, да је самим падањем у доцњу, продавац дужан да плати купцу уговорну 
казну, без икакве претходне опомене купца.  

 
Чл.15. 

 
Уколико продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не   

усагласи испоруку предметних добара са условима из конкурсне документације за 
предметну јавну набавку и прихваћене понуде, ни по истеку рока од 2 (два) 
календарска дана од дана истека уговореног рока (из члана 10. став 4. овог Уговора), 
купац може раскинути овај уговор због неизвршења уговорених обавеза продавца, а 
у сваком случају има право на накнаду штете.    

 
 
СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

Чл.16. 
 Овај уговор ступа на снагу наредног дана од дана закључења, односно 
обостраног потписивања. 
 
 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 
                                                                   Чл. 17. 
 
 Овај Уговор се закључује на одређено време, почев од дана ступања на снагу 
овог уговора до утрошка укупних средстава која су предвиђена у годишњем 
планском акту купца за предметну набавку, а који подаци ће бити уврштени у уговор, 
а најкасније 12 месеци од дана ступања на снагу овог уговора. 
 
 
РАСКИД УГОВОРА 

Чл.18. 
 

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора, под условом да 
друга страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да 
не испуњава обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из исте опомене. 

У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, 
писменим путем обавештава другу уговорну страну да су стекли услови за раскид 
овог уговора, услед чега сматра овај уговор раскинутим.  

 
         ___________________________ 

(м.п.)                                            (потпис одг. лица понуђача) 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.29. 
 

 За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одговарајуће 
одредбе ЗОО. 
 
 
 
 
 
 

Чл.20. 
 

 У случају спора, уговорне стране ће настојати да исти реше споразумно, док у 
супротном, уговорена је надлежност Привредног суда у Нишу. 
 
 

 
 Чл.21. 

 
 

 Овај уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих се три  
примерка налазе код продавца, а четри примерка код купца. 
 
 
 

У г о в о р н е    с т р а н е: 
 
 

         За продавца,                                                               За купца, 
                 Д И Р Е К Т О Р,                                                       Д И Р Е К Т О Р, 
___________________________                        ______________________________                       
(                                                        )            (Дарко Булатовић, дипл.правник) 
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Модел уговора 
У Г О В О Р 

О КУПО-ПРОДАЈИ 
ПАРТИЈА 3 

 
(ЈН бр.27/15) 

 
Закључен у Нишу, између: 

 
1._______________________________________из _____________________ 
 

ул.___________________________бр.__________,саПИБ-ом 
_____________________, 
 
са матичним бројем___________________са т.р. број 
___________________________ 
код__________________(банке), које заступа директор     
_____________________________,   као продавца, с једне стране и 
            
 2. Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије 
"ЈУГОИСТОК" Д.О.О. из Ниша, са седиштем у Бул. др Зорана Ђинђића бр.46 а, са 
ПИБ-ом 104196932, са мататичним бројем 20114142, са т.р. бр. 105-785-02  код ''АИК 
банке'', које заступа вршилац дужности директорa Дарко Булатовић, дипл.правник, 
као купца, с друге стране.     
 
           Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.1. 
 

 Уговорне стране заједнички констатују да је продавац изабран за 
најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке добара која су предмет овог 
уговора. 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Чл.2. 
 
 Предмет овог уговора је купо-продаја добара (робе) – канцеларијски 
материјал, за партију 3 – папир за штампање и копирање, а у свему према 
карактеристикама и условима из конкурсне документације за предметну јавну 
набавку и прихваћене понуде продавца под бр.продавца _____________, oд 
_____________2015. године,  а која документа се налазе у прилогу овог уговора и 
чине његов   саставни део.    
 
 
 
 
 

___________________________ 
       (м.п.)                                         (потпис одг. лица понуђача) 
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УГОВОРЕНА ЦЕНА  
 

Чл.3. 
 
 

 Уговорена средства која се могу ангажовати за набавку добара које чине 
предмет овог уговора и износ до ког ће се вршити плаћање за период важења овог 
уговора, односно за период од 12 месеци, су према годишњем планском акту купца, 
а који подаци ће бити уврштени у уговор. 
 Уколико у току трајања овог уговора дође до смањења износа планираних 
средстава за ову намену, купац ће писменим путем обавестити  продавца о 
насталим променама. 
 У случају да, код купца не дође до промене износа планираних средстава за 
ову намену, одредбе статова 1. и 2. овог члана ће се примењивати у периоду 
трајања овог уговора 
  
  
ПЛАЋАЊЕ 
  

Чл.4. 
 

 Уговорне стране су сагаласне да је уговорена накнада за добара према 
јединичним ценама из обрасца структуре цена која је саставни део овог уговора.  

Наручилац се обавезује да плаћање изврши у року до 45 (четрдесетпет) дана 
од дана пријема Записникa о примопредаји предметних добара - без примедби и 
пријему фактуре, за сваку конкретну испоруку.  

Плаћање ће се извршити уплатом на текући рачун продавца. 
 
 
 
 РОК ИСПОРУКЕ 

Чл 5. 
 

 Продавац се обавезује, да робу која је предмет овог уговора испоручи у року 
из прихваћене понуде продавца. 
 Уговорне стране су се споразумеле да је рок испоруке битан елемент овог 
уговора.  
 
            Уговорне стране су се споразумеле да ће се роба, која је предмет овог 
уговора  сукцесивно испоручивати, према потребама купца, а у року од из 
прихваћене понуде продавца по пријему поруџбине. 
 
 
 

       ___________________________ 
 
(м.п.)                                            (потпис одг. лица понуђача) 
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Чл.6. 
 
У случају наступања више силе, уговорени рок испоруке продужава се 

најмање за време трајања више силе.                                                                                                               
 Под вишом силом подразумевају се сви непредвиђени догађаји на које 
извршилац посла не може утицати и који га објективно спречавају да изврши своје 
обавезе по овом уговору, а које догађаје, за вишу силу, признаје судска пракса. 

 
 
 

МЕСТО ИСПОРУКЕ 
Чл.7. 

 Продавац се обавезује да робу која је предмет овог уговора испоручи по 
клаузули „Ф-ко магацини организационих јединица - огранака, , а по конкретном 
налогу наручиоца (организационе јединице наручиоца: Ниш, Прокупље, Лесковац , 
Врање, Пирот и Зајечар). 

 

ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 
Чл.8. 

 Обавезе продавца су: 
 -   да испоручи робу која је предмет овог уговора са квалитетом и 
карактеристикама захтеваним у конкурсној документацији за предметну јавну 
набавку и понуђеним у понуди продавца, 

-   да купцу преда робу која је предмет овог уговора у исправном стању, у свему 
према конкурсној документацији купца и прихваћеној понуди продавца, 

-     као и да изврши и остале обавезе из овог уговора.  
  

ОБАВЕЗЕ КУПЦА 
Чл.9. 

 Обавезе купца су:               
 -     да прими робу која је предмет овог уговора, 

- да продавцу исплати уговорену цену за испоручену робу у року и на начин 
предвиђен овим уговором,  

- као и да изврши и остале обавезе из овог уговора.   
-   
 

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 

Чл.10. 
                   
 Квантитативни и квалитативни пријем испоручених предметних добара, 
приликом сваке испоруке, извршиће заједничка комисија, састављена од по најмање 
једног представника уговорних страна, записничким путем (Записник о примопредаји 
предметних добара - без примедби). 

Уговорне стране су се споразумеле да ће записнике из овог члана 
потписивати обе уговорне стране. 

Продавац је матeријално одговоран за квалитет испорученог канцеларијског 
материјала.  

 
         ___________________________ 

(м.п.)                                            (потпис одг. лица понуђача) 
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 Уколико дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања у 
испоруци предметних добара, односно, ако је утврђен лошији квалитет испорученог 
канцеларијског материјала у односу на уговорени - очекивани, /стандардни/, купац 
има право да одбије пријем такве испоруке предметних добара, с тим што је дужан 
да продавцу одмах на то укаже, а продавац се обавезује да утврђене недостатке 
отклони у року од 2 (два) календарска дана и у исто време преузиме од купца 
претходно испоручени, неквалитетан материјал - о свом трошку, а испоруку усагласи 
са условима из конкурсне документације за предметну јавну набавку и прихваћене 
понуде продавца. 
 
  
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Чл.11.     
       

 Приликом закључења овог уговора, продавац предаје купцу 2 (две) бланко 
сопствене (соло) менице, без протеста, прописно потписану и оверену, као и 
овлашћење купцу за попуњавање исте менице и њено подношење надлежној банци 
у циљу њене реализације, за добро извршење посла, које ће се продавцу вратити по 
потписивању последњег Записника о примопредаји предметних добара – без 
примедби.       
                                                                                        
УГОВОРНА КАЗНА (ПЕНАЛИ)                  Чл.12. 

 
  Уколико продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не 
испоручи робу која чини предмет овог уговора у уговореном року, исту испоруку 
може извршити у  даљем року од 2 (два)  календарска дана, у ком случају купац има 
право на уговорну казну због неблаговременог или непотпуног извршења овог 
уговора, у висини од највише 10% од уговорене цене, активирањем сопствене (соло) 
менице продавца, поднете ради обезбеђења овог уговора за добро извршење посла. 
 

Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе купца да обавести 
продавца да, по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да ће се 
сматрати, да је самим падањем у доцњу, продавац дужан да плати купцу уговорну 
казну, без икакве претходне опомене купца.  
 

Чл.13. 
 

Уколико продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не 
испоручи робу која чини предмет овог уговора у складу са овим уговором, ни по 
истеку рока од 2 (два) календарска дана од дана истека уговореног рока (из става 1. 
претходног члана), купац може раскинути овај уговор због неизвршења уговорених 
обавеза продавца, а у сваком случају има право на накнаду штете.    

 
 
         ___________________________ 

(м.п.)                                            (потпис одг. лица понуђача) 
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Чл.14. 

 
 Уколико продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не  
усагласи испоруку предметних добара са условима из конкурсне документације за 
предметну јавну набавку и прихваћене понуде продавца у року од 2 (два)  
календарска дана (из члана 10. став 4. овог Уговора), у ком случају купац има право 
на уговорну казну због неблаговременог или непотпуног извршења овог уговора, у 
висини од највише 10% од уговорене цене, активирањем сопствене (соло) менице 
продавца, поднете ради обезбеђења овог уговора за добро извршење посла. 

Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе купца да обавести 
продавца да, по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да ће се 
сматрати, да је самим падањем у доцњу, продавац дужан да плати купцу уговорну 
казну, без икакве претходне опомене купца.  

 
Чл.15. 

 
Уколико продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не   

усагласи испоруку предметних добара са условима из конкурсне документације за 
предметну јавну набавку и прихваћене понуде, ни по истеку рока од 2 (два) 
календарска дана од дана истека уговореног рока (из члана 10. став 4. овог Уговора), 
купац може раскинути овај уговор због неизвршења уговорених обавеза продавца, а 
у сваком случају има право на накнаду штете.    

 
 
СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

Чл.16. 
 Овај уговор ступа на снагу наредног дана од дана закључења, односно 
обостраног потписивања. 
 
 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 
                                                                   Чл. 17. 
 
 Овај Уговор се закључује на одређено време, почев од дана ступања на снагу 
овог уговора до утрошка укупних средстава која су предвиђена у годишњем 
планском акту купца за предметну набавку, а који подаци ће бити уврштени у уговор, 
а најкасније 12 месеци од дана ступања на снагу овог уговора. 
 
 
РАСКИД УГОВОРА 

Чл.18. 
 

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора, под условом да 
друга страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да 
не испуњава обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из исте опомене. 

У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, 
писменим путем обавештава другу уговорну страну да су стекли услови за раскид 
овог уговора, услед чега сматра овај уговор раскинутим.  

 
         ___________________________ 

(м.п.)                                            (потпис одг. лица понуђача) 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Чл.29. 

 
 За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одговарајуће 
одредбе ЗОО. 
 
 
 

Чл.20. 
 

 У случају спора, уговорне стране ће настојати да исти реше споразумно, док у 
супротном, уговорена је надлежност Привредног суда у Нишу. 
 
 

 
 Чл.21. 

 
 

 Овај уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих се три  
примерка налазе код продавца, а четри примерка код купца. 
 
 
 

У г о в о р н е    с т р а н е: 
 
 

         За продавца,                                                               За купца, 
                 Д И Р Е К Т О Р,                                                       Д И Р Е К Т О Р, 
___________________________                        ______________________________                       
(                                                        )            (Дарко Булатовић, дипл.правник) 
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Модел уговора 
У Г О В О Р 

О КУПО-ПРОДАЈИ 
ПАРТИЈА 4 

 
(ЈН бр.27/15) 

 
Закључен у Нишу, између: 

 
1._______________________________________из _____________________ 
 

ул.___________________________бр.__________,саПИБ-ом 
_____________________, 
 
са матичним бројем___________________са т.р. број 
___________________________ 
код__________________(банке), које заступа директор     
_____________________________,   као продавца, с једне стране и 
            
 2. Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије 
"ЈУГОИСТОК" Д.О.О. из Ниша, са седиштем у Бул. др Зорана Ђинђића бр.46 а, са 
ПИБ-ом 104196932, са мататичним бројем 20114142, са т.р. бр. 105-785-02  код ''АИК 
банке'', које заступа вршилац дужности директорa Дарко Булатовић, дипл.правник., 
као купца, с друге стране.     
 
           Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.1. 
 

 Уговорне стране заједнички констатују да је продавац изабран за 
најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке добара која су предмет овог 
уговора. 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Чл.2. 
 
 Предмет овог уговора је купо-продаја добара (робе) – канцеларијски 
материјал, за партију 4 – штампани обрасци и блоковска роба, а у свему према 
карактеристикама и условима из конкурсне документације за предметну јавну 
набавку и прихваћене понуде продавца под бр.продавца _____________, oд 
_____________2015. године,  а која документа се налазе у прилогу овог уговора и 
чине његов   саставни део.    
 
 
 

___________________________ 
       (м.п.)                                         (потпис одг. лица понуђача) 
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УГОВОРЕНА ЦЕНА  
 

Чл.3. 
 
 

 Уговорена средства која се могу ангажовати за набавку добара које чине 
предмет овог уговора и износ до ког ће се вршити плаћање за период важења овог 
уговора, односно за период од 12 месеци, су према годишњем планском акту купца, 
а који подаци ће бити уврштени у уговор. 
 Уколико у току трајања овог уговора дође до смањења износа планираних 
средстава за ову намену, купац ће писменим путем обавестити  продавца о 
насталим променама. 
 У случају да, код купца не дође до промене износа планираних средстава за 
ову намену, одредбе статова 1. и 2. овог члана ће се примењивати у периоду 
трајања овог уговора 
  
  
ПЛАЋАЊЕ 
  

Чл.4. 
 

 Уговорне стране су сагаласне да је уговорена накнада за добара према 
јединичним ценама из обрасца структуре цена која је саставни део овог уговора.  

Наручилац се обавезује да плаћање изврши у року до 45 (четрдесетпет) дана 
од дана пријема Записникa о примопредаји предметних добара - без примедби и 
пријему фактуре, за сваку конкретну испоруку.  

Плаћање ће се извршити уплатом на текући рачун продавца. 
 
 
 
РОК ИСПОРУКЕ 

Чл 5. 
 

 Продавац се обавезује, да робу која је предмет овог уговора испоручи у року 
из прихваћене понуде продавца. 
 Уговорне стране су се споразумеле да је рок испоруке битан елемент овог 
уговора.  
 
            Уговорне стране су се споразумеле да ће се роба, која је предмет овог 
уговора  сукцесивно испоручивати, према потребама купца, а у року од из 
прихваћене понуде продавца по пријему поруџбине. 
 
 

         ___________________________ 
(м.п.)                                            (потпис одг. лица понуђача) 
 
 
 
 
 
 
 



 156 од 160 
 

 

Чл.6. 
 

 
У случају наступања више силе, уговорени рок испоруке продужава се 

најмање за време трајања више силе.                                                                                                           
 Под вишом силом подразумевају се сви непредвиђени догађаји на које 
извршилац посла не може утицати и који га објективно спречавају да изврши своје 
обавезе по овом уговору, а које догађаје, за вишу силу, признаје судска пракса. 

 
 
 

МЕСТО ИСПОРУКЕ 
Чл.7. 

 Продавац се обавезује да робу која је предмет овог уговора испоручи по 
клаузули „Ф-ко магацини организационих јединица - огранака, , а по конкретном 
налогу наручиоца (организационе јединице наручиоца: Ниш, Прокупље, Лесковац , 
Врање, Пирот и Зајечар). 

 

ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 
Чл.8. 

 Обавезе продавца су: 
 -   да испоручи робу која је предмет овог уговора са квалитетом и 
карактеристикама захтеваним у конкурсној документацији за предметну јавну 
набавку и понуђеним у понуди продавца, 

-   да купцу преда робу која је предмет овог уговора у исправном стању, у свему 
према конкурсној документацији купца и прихваћеној понуди продавца, 

-     као и да изврши и остале обавезе из овог уговора.  
  

ОБАВЕЗЕ КУПЦА 
Чл.9. 

 Обавезе купца су:               
 -     да прими робу која је предмет овог уговора, 

- да продавцу исплати уговорену цену за испоручену робу у року и на начин 
предвиђен овим уговором,  

- као и да изврши и остале обавезе из овог уговора.   
-   
 

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 

Чл.10. 
                   
 Квантитативни и квалитативни пријем испоручених предметних добара, 
приликом сваке испоруке, извршиће заједничка комисија, састављена од по најмање 
једног представника уговорних страна, записничким путем (Записник о примопредаји 
предметних добара - без примедби). 

Уговорне стране су се споразумеле да ће записнике из овог члана 
потписивати обе уговорне стране. 

Продавац је матeријално одговоран за квалитет испорученог канцеларијског 
материјала.  

 
         ___________________________ 

(м.п.)                                            (потпис одг. лица понуђача) 
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 Уколико дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања у 
испоруци предметних добара, односно, ако је утврђен лошији квалитет испорученог 
канцеларијског материјала у односу на уговорени - очекивани, /стандардни/, купац 
има право да одбије пријем такве испоруке предметних добара, с тим што је дужан 
да продавцу одмах на то укаже, а продавац се обавезује да утврђене недостатке 
отклони у року од 2 (два) календарска дана и у исто време преузиме од купца 
претходно испоручени, неквалитетан материјал - о свом трошку, а испоруку усагласи 
са условима из конкурсне документације за предметну јавну набавку и прихваћене 
понуде продавца. 
 
  
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Чл.11.     
       

 Приликом закључења овог уговора, продавац предаје купцу 2 (две) бланко 
сопствене (соло) менице, без протеста, прописно потписану и оверену, као и 
овлашћење купцу за попуњавање исте менице и њено подношење надлежној банци 
у циљу њене реализације, за добро извршење посла, које ће се продавцу вратити по 
потписивању последњег Записника о примопредаји предметних добара – без 
примедби.       
                                                                                        
УГОВОРНА КАЗНА (ПЕНАЛИ)                  Чл.12. 

 
  Уколико продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не 
испоручи робу која чини предмет овог уговора у уговореном року, исту испоруку 
може извршити у  даљем року од 2 (два)  календарска дана, у ком случају купац има 
право на уговорну казну због неблаговременог или непотпуног извршења овог 
уговора, у висини од највише 10% од уговорене цене, активирањем сопствене (соло) 
менице продавца, поднете ради обезбеђења овог уговора за добро извршење посла. 
 

Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе купца да обавести 
продавца да, по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да ће се 
сматрати, да је самим падањем у доцњу, продавац дужан да плати купцу уговорну 
казну, без икакве претходне опомене купца.  

 
 

Чл.13. 
 

Уколико продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не 
испоручи робу која чини предмет овог уговора у складу са овим уговором, ни по 
истеку рока од 2 (два) календарска дана од дана истека уговореног рока (из става 1. 
претходног члана), купац може раскинути овај уговор због неизвршења уговорених 
обавеза продавца, а у сваком случају има право на накнаду штете.    

 
 
         ___________________________ 

(м.п.)                                            (потпис одг. лица понуђача) 
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Чл.14. 
 

 Уколико продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не  
усагласи испоруку предметних добара са условима из конкурсне документације за 
предметну јавну набавку и прихваћене понуде продавца у року од 2 (два)  
календарска дана (из члана 10. став 4. овог Уговора), у ком случају купац има право 
на уговорну казну због неблаговременог или непотпуног извршења овог уговора, у 
висини од највише 10% од уговорене цене, активирањем сопствене (соло) менице 
продавца, поднете ради обезбеђења овог уговора за добро извршење посла. 

Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе купца да обавести 
продавца да, по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да ће се 
сматрати, да је самим падањем у доцњу, продавац дужан да плати купцу уговорну 
казну, без икакве претходне опомене купца.  

 
Чл.15. 

 
Уколико продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не   

усагласи испоруку предметних добара са условима из конкурсне документације за 
предметну јавну набавку и прихваћене понуде, ни по истеку рока од 2 (два) 
календарска дана од дана истека уговореног рока (из члана 10. став 4. овог Уговора), 
купац може раскинути овај уговор због неизвршења уговорених обавеза продавца, а 
у сваком случају има право на накнаду штете.    

 
 
СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

Чл.16. 
 Овај уговор ступа на снагу наредног дана од дана закључења, односно 
обостраног потписивања. 
 
 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 
                                                                   Чл. 17. 
 
 Овај Уговор се закључује на одређено време, почев од дана ступања на снагу 
овог уговора до утрошка укупних средстава која су предвиђена у годишњем 
планском акту купца за предметну набавку, а који подаци ће бити уврштени у уговор, 
а најкасније 12 месеци од дана ступања на снагу овог уговора. 
 
 
РАСКИД УГОВОРА 

Чл.18. 
 

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора, под условом да 
друга страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да 
не испуњава обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из исте опомене. 

У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, 
писменим путем обавештава другу уговорну страну да су стекли услови за раскид 
овог уговора, услед чега сматра овај уговор раскинутим.  

 
 
 

         ___________________________ 
(м.п.)                                            (потпис одг. лица понуђача) 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.29. 
 

 За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одговарајуће 
одредбе ЗОО. 
 
 
 
 
 
 

Чл.20. 
 

 У случају спора, уговорне стране ће настојати да исти реше споразумно, док у 
супротном, уговорена је надлежност Привредног суда у Нишу. 
 
 

 
 Чл.21. 

 
 

 Овај уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих се три  
примерка налазе код продавца, а четри примерка код купца. 
 
 
 

У г о в о р н е    с т р а н е: 
 
 

         За продавца,                                                               За купца, 
                 Д И Р Е К Т О Р,                                                       Д И Р Е К Т О Р, 
___________________________                        ______________________________                       
(                                                        )            (Дарко Булатовић, дипл.правник) 
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