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

тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 

29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  од 23.03.2020. и Решења о 

именовању комисије  за јавне набавке брoj  од 23.03.2020. , за спровођење поступка јавне 
набавке припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку добара – набавка канцеларијског материјала за потребе ЈКП ,,Милош 

Митровић,,  ЈН број 10/2020 

 

 
Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 

 

 
III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, 

радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, 

евентуалне додатне услуге и сл. Као додатна Табела  

 
IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  Закона и упутство 
како се доказује испуњеност тих услова 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VI Образац понуде са Образцем структуре цене 

VII Модел оквирног споразума 

VIII Модел уговора/наруџбенице 

IX Образац трошкова припреме понуде 

X Образац изјаве о независној понуди 

XI Образац изјаве понуђача о финансијском средству обезбеђења за добро 

извршење посла 

 

    

 

 
 

 

 
 

 

Напомена: 

Обавезно пре састављања понуде за предметну набавку проверити да ли на Порталу јавних 
набавки или интернет страници наручиоца постоје Измене и допуне конкурсне документације, 

као и да ли постоји Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (у складу са чл. 63. 

ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/1 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈКП ,,Милош Митровић,,   

Адреса: Војводе Мишића број 1. Велика Плана   

ПИБ:101174845 
Матични број:07160763 

Интернет страница: http://jkpmilosmitrovic.rs/ 
 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 10/2020 су добра „ Набавка канцеларијског материјала“ по 
партијама   за потребе ЈКП ,,Милош Митровић,,. 

 

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Није резервисана набавка 
 

5. Циљ јавне набавке 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирних споразума по партијама са 
најмање три  добављача у трајању од годину  дана до износа процењене вредности партије, а 

према конкретној потреби Наручиоца биће издата наруџбеница у складу са  чланом 40а. став 2. 

Закона. 
Уговорена обавеза не настаје потписивањем оквирног споразума, већ издавањем појединачних 

Наруџбеница и то: 

- За производе који се у тренутку расписивања јавне набавке налазе на спецификацији, у 

складу са чланом 40а став 2. тачка 1. Закона , наруџбеница ће бити издата добављачу 
који је понудио нижу цену тог производа приликом подношења понуде;  

- За производе који се у тренутку расписивања јавне набавке не налазе на спецификацији, 

у складу са чланом 40а став 2. тачка 2. Закона,биће упућен позив свим потписницима 
оквирног споразума да дају своје понуде за конкретни производ и наруџбеница ће бити 

издата добављачу који је понудио нижу цену тог производа; 

Оквирни споразуми   биће потписани у висини процењене вредности наручиоца, а укупна 

понуђена цена служиће за рангирање понуда. Уколико наручилац не добије одређен број 

прихватљивих понуда , наручилац ће закључити оквирни споразум са мањим бројем 

понуђача, односно и са једним. 

 

5. Контакт (лице или служба)  
Савић Бојан, извршни директор; 026/515-009 

Лице задужено за конкурсну документацију: Митровић Јелена, службеник за јавне набавке 
контакт телефон: 063/221975, е-mail : jelena.mitrovic.jkpmm@gmail.com 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

http://jkpmilosmitrovic.rs/
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.10/2020 су добра- „ набавка канцелариског материјала“ за потребе 

ЈКП „Милош Митровић „ у складу са техничком спецификацијом 
Назив и ознака из општег речника набавке: 30190000 Разна канцеларијска опрема и 

потребштине и 30200000 Рачунарска опрема и материјал 

 

2. Предмет јавне набавке је обликован у партије и то: 

 

Партија 1.- Потрошни канцеларијски материјал   

Партија 2.- Штампани материјал                           

Партија 3.– Рачунари и опрема, мрежна опрема                               

Партија 4.– Штампачи и тонери                              

 

3. Процењена вредност укупне јавне набавке без ПДВ-а износи 4.400.000,00 динара а по 

партијама: 

 
Партија 1.- Потрошни канцеларијски материјал       -    600.000,00 

Партија 2.- Штампани материјал                                -    400.000,00 

Партија 3.– Рачунари и опрема, мрежна опрема       - 2.200.000,00                           

Партија 4.– Штампачи и тонери                                 - 1.200.000,00 

 

4. Остали услови везани за предмет јавне набавке: 

 
Предметна јавна набавка ће се вршити у  периоду од 12 месеци или до утрошка средстава до 

износа процењене вредности. Преузимање добара ће бити сукцесивно у периоду  важења 

оквирног споразума односно у периоду од годину дана према  динамици и захтевима коју 

утврђује  Наручилац према својим потребама а у року од 24 часа од пријема писменог захтева 
Наручиоца, трошкови транспорта падају на терет Понуђача. 

За сваку партију ће бити закључен посебан Оквирни споразум до износа процењене вредности.  

Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне и дате су ради вредновања понуда. 
Стварни обим преузетих добара  за период од годину дана може бити већи или мањи од 

предвиђених оквирних количина, у зависности од потреба Наручиоца, уз ограничење да укупна 

плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи укупан износ процењене вредности 
јавне набавке за цео период извршења Оквирног споразума. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 

Техничка документација је техничка спецификација и дата је као посебна  Tабела  која је 
саставни део Конкурсне документације која мора бити у целости попуњена за Партију за коју 

Понуђач конкурише, у случају да нису попуњене све предвиђене колоне понуда ће бити 

одбијена. 
Количине добара (таксативни описи партија, количина и услови добара) су ближе одређени у 

техничкој спецификацији конкурсне документације наручиоца – Tабеле .  

Добра која се нуде морају бити стандардног квалитета и морају одговарати захтевима 

наручиоца, и морају бити у складу са техничком спецификацијом. Ако се утврди да испоручени 
предмет набавке има недостатке у квалитету, изабрани понуђач се обавезује да одмах замени 

добра на којима  су уочени недостаци  .  

Гарантни рок у складу са Законом о заштити потрошача . 
Понуђач врши доставу  сукцесивно на захтев Наручиоца ,  франко Велика Плана , ул. Војводе 

Мишића бр.1  Велика Плана  у року од 24 часа од Писменог захтева Наручиоца. Трошкови 

доставе падају на терет Понуђача.  
 

 

ТАБЕЛА  - ЈН 11/ 2020 – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 

ПАРТИЈА 1 – ПОТРОШНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 

р. 
Бр. 

опис предмета јавне набавке јединица 
мере 

количина цена без 
пдв-а 

укупна 
цена 

напомена 

1 Путни налог за теретно моторно 
возило (А-4, 100 листова, НЦР, са 

перфорацијом) 

ком 36     

2 Путни налог за путничко моторно 

возило (А-4, обим 100 листова, 
папир офсетна) 

ком 24     

3 Рајснaдле кутија 5     

4 Свеска А4- тврде корице (А-4, 

обим 98 листова, коцка, тврди 

увез) 

ком 100     

5 Лењири (пластичан,провидан 

лењир, дужина 30 цм) 

ком 100     

6 Фасцикла-картон (А-4, материјал: 

картон) 

ком 300     

7 Фасцикла А-4 , ПВЦ механизам ком 200     

8 Хемијска оловка (са клипсом, 

вишекратна, непровидна 

пластика, разне боје, квалитет 

WINING или одговарајући 

ком 200     

9 Хемијски уложак (да одговара 

хемијској оловци под бројем 9. у 

овој спецификацији) 

ком 200     

10 Извештај о компезацији (205 x 
209 мм НЦР 100 листова) 

ком 25     
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11 Хамер ком 20     

12 Паус ком 20     

13 Гумице за брисање (средње 

30x1,5мм) 

ком 10     

14 Гумице за брисање (средње 

30x1,5мм) 

ком 500     

15 Коверте средње (боја розе, 

формат 250x175мм 

ком 200     

16 Коверте мале–плаве B6-5(боја 

плава,формат 177x125 мм) 

ком 3000     

17 Адинг ролна (57 мм) ком 100     

18 Адинг ролна (57 мм) блок 50     

19 Адинг ролна (57 мм) блок 50     

20 Налог за исплату (об.бр.2 1+1 
обим 100 лис., НЦР) 

блок 50     

21 Индиго ручни А4(димензије 

21x29,7цм,100л.,плав 

ком 10     

22 Коректор лак (20 мл, бели 1/1) ком 50     

23 Налог благајни да наплати  

А-5, НЦР, комада 100) 

блок 20     

24 Налог благајни да исплати (А-5, 

НЦР, комада 100) 

блок 20     

25 Дневник благајне (формат А-4, 

обим 100 листова, НЦР, 2x50) 

ком 10     

26 Налог за књижење А4 (формат А-

4,са два пара колона) 

ком 60     

27 Графитна оловка ХБ ком 100     

28 Отпремнице (А-5 формат, 100 л 
стова, НЦР) 

блок 100     

29 Пописне листе за основна 
средства (А-3, формат 100 

листова, НЦР) 

блок 2     

30 Реверс (А-5, формат, НЦР) блок 50     

31 Спајалице (комада 100, 33 мм) кутија 200     

32 Селотејп – велики 

 (димензије 50x60 мм) 

ком 30     

33 Селотејп – мали (димензије 

15x33мм) 

ком 50     

34 Требовање (А-5, 100 листова, 
НЦР) 

блок 20     

35 Фломастер 1/1 (2,8 мм) ком 20     

36 Фломастер 1/12(2,8 мм,12 

различитих боја у паковању) 

кутија 20     

37 Маркер (паковање, текст маркери 

за сигнирање текста, коси врх) 

ком 50     

38 Каро хартија А-4 ком 30     

39 Хартија за умножавање,  (формат 

А-4, димензија 210x297, 80д/м2, 

1/500) 

рис 900     

40 Печатни восак ком 2     
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41 Боја за печате (паковање 20мл, 
боје разне) 

ком 10     

42 Грађевински дневник  

(формат А-4,обим 100 листова, 

папир офсетан) 
  

блок 100     

43 Скраћени деловодник B-4 

(формат А-4, тврди повез, обим 

100 листова) 

ком 3     

44 Зарезач (метални) ком 10     

45 Калкулације (формат А-4, образац 

КЦ) 

блок 5     

46 Књига улазних фактура и књига 

излазних фактура (формат А-4, 
обим 80 листова, тврди повез) 

ком 30     

47 Књига издатих фактура и књига 

примљених фактура (формат А-
4,обим 80 лист.,тврди повез) 

ком 20     

48 Интерна доставна књига (формат 

А-4, тврди повез, обим 100 л.) 

ком 10     

49 Доставна књига за пошту (формат 

А-4, тврди повез, обим 80 
листова) 

ком 3     

50 Регистратор (А-4, нормал са 

кутијом, нов  нерепариран, 
штампан, омот, метално ојачање 

кутије, боја плава или сива) 

ком 700     

51 Папир за копирање А-3 (формат 

А-3, 1/500) 

рис 5     

52 Карнет (формат Б-6, обим  

0 листова, тврди повез) 

ком 5     

53 Еди књига са џеповима (за 

фискалну касу, А-4, тврди повез) 

ком 4     

54 Лепак за папир (40 грама) ком 24     

55 Универзални лепак ком 5     

56 Креда (боја бела, паковање од 100 
комада) 

кутија 2     

57 Идентификационе картице- ПВЦ 

омот 

ком 150     

58 ПВЦ уложак за регистраторе А4  
(60 микрона, формат А-4,ПВЦ) 

ком 500     

59 ПВЦ уложак за регистраторе А4  

(60 микрона, формат А-4,ПВЦ) 

ком 200     

60 Техничка оловка (0,5 мм) ком 25     

61 Мине за техничку оловку (0,5 мм) кутија 25     

62 ПВЦ уложак за регистраторе А4  
(формат А-4,80 мокрона, ПВЦ) 

ком 3000     

63 Боја за факсимил црвена, зелена и 
плава 

(паковање 20 мл) 

ком 10     
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64 Маркери за траке за венце „uni 
paint PX-30“ или еквивалентно 

ком 10     

65 Спајалице 30мм (1/100) ком 50     

66 Трака за калкулатор ,,CC ful,, ком 20     

67 Термо факс ролна (210х30 Бигз) ком 1     

68 Кламерице 24/6-(1/1000, делта- 

бакарна, жута) 

кутија 100     

69 Индиго машински А4(димензије 
21x29,7 цм-црни) 

ком 100     

70 Налог за пренос (об. бр. 3 1+1, на 

табулиру, обим 900 преклопа, 

НЦР) 

кутија 3     

71 Термо  ролна (32/40 мм) ком 300     

72 Термо  ролна (28/40 мм) ком 600     

73 Термо ролна(38/40 мм) ком 100     

74 Спајалице 40мм (1/100) ком 150     

75 Спајалице 50мм (1/100) ком 20     

76 Хемијска оловка (са клипсом, 
вишекратна, боја црна, AIHAO  

567, или  еквивалентна 

ком 150     

77 Хемијски уложак број 588G41 

Blue(одговара хем. оловци  
квалитета STABILO или 

одговарајући) 

ком 200     

78 Кутија за спајалице ком 10     

79 Расхетивач за спајалице ком 5     

80 Маказе за папир, дужине 12 цм ком 3     

81 Маказе за папир, дужине 17 цм ком 3     

82 Бушач папира (до 30 листова) ком 5     

83 Хефталица 24/6,мини делта,100% 

челик или еквивалентна) 

ком 5     

84 Хефталица 24/6-8,супер 

делта,100% челик или 

еквивалентна 

ком 8     

85 Деловодник (тврди 

повез, обим 200 листова) 

ком 3     

86 Хамер папир (формат А4, 
280гр/м2) 

рис 10     

87 Коректор у оловци ком 10     

88 Овлаживач прстију ком 10     

89 Охо лепак (40 грама) ком 10     

90 Рачунска машина( Олимпиа ЦПД-

5212 или еквивалентна) 

ком 4     

91 Батерија 1,5V/AA, LR6, алкалне ком 100     

92 Батерија 1,5V/AAА,алкалне ком 100     

93 Спирала "PVC" за кричење 10 мм 
1/100 

паковање 2     

94 Спирала "PVC" за кричење 15 мм 

1/100 

паковање 2     

95 Спирала "PVC" за кричење 20 мм паковање 2     
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1/100 

96 Фолија за коричење А4 200 

микрона, 1/100 

паковање 2     

97 Картонске корице А4, 1/100 паковање 2     

98 UNIPIN DRAWVING PEN 

величина 0.05,0.1,0.2,0.8 мм боја 

црна и црвена 

ком 20     

99 Размерник "ROTRING" art.802 
020 

ком 5     

100 "ROTRING" сет лењира CENTRO ком 5     

101 Папир А4 грамажа 200 g/m2 ком 500     

102 Папир А4 пелир ком 500     

103 Ролна папир 50м х 594 мм ком 2     

104 Ролна папир 50м х 420 мм ком 2     

105 Калкулатор Електроник или 
одговарајући, димензије 15X20цм 

ком 5    

    Укупно:   

 

ПАРТИЈА 2 -ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ 

р. 

бр. 

опис предмета јавне набавке јединица 

мере 

количн

а 

цена без 

пдв-а 
укупна 

цена 
напомена 

1 Књижица 91х205мм за услуге 

са логом фирме, (корица 135 

г.кумсдрук папир,плава 

стампа, кламерована лево, 

унутрашњост офс папир 70.г. 

обим листова 20.комада,црна 

боја са перфорацијом између 

два купона) 

блок 5000    

2 Коверте са прозором – десни 

доњи, самолепљиве, папир 80 

г, формат 110x230 мм са логом 

фирме плава боја 

ком 6000    

3 Свеска за Уговоре(формат А-

4,НЦР,обим 

листова100.ком.,са логом 

фирме у левом углу, штампа 

црна, са перфорацијом, 

кламерована лево. 

ком 100    

4 Благајничка признаница 

А6,НЦР,нумерисана,са логом 

фирме у левом углу, штампа 

плава, обим листова 100ком., 

перфорација,  кламерована 

лево,  

ком 200    

5 Благајничка признаница 

А6,НЦР,нумерисана,са логом 

фирме у левом углу, штампа 

плава, обим листова 100ком., 

ком 1300    
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перфорација,  кламерована 

лево,  

6 Образац, радни налог, А3, са 

логом фирме у левом углу, 

штампа црна, обострана 

штампа једна боја) 

ком 700    

7 Образац за гробље 

„Превозница- Доставница“ 

А5, НЦР,, нумерисана, са 

логом фирме, перфорација, 

штампа црна, обим листова 

100 ком. 

ком 100    

8 Блок  „Требовање-Издатница“ 

А5, НЦР, са логом фирме у 

левом углу, штампа плава , 

обим листова 100ком., са 

перфорацијом, кламерована 

лево) 

ком 100    

9 Блок  „Превозница- 

Доставница“ А5, НЦР, са 

логом фирме у левом углу, 

штампа плава , обим листова 

100 ком., са перфорацијом и 

нумерацијом) 

ком 100    

    Укупно:   

 

ПАРТИЈА 3 – РАЧУНАРИ И ОПРЕМА, МРЕЖНА ОПРЕМА 

р.б

р. 

опис предмета јавне 

набавке 

јединица 

мере 

количи

на 

цена без 

пдв-а 

укупна 

цена 

напомена 

1 Кућиште/DDR4 4GB/SSD 

120GB/Tastatura-
miš/monitor 19 inca bez 

optickog uredjaja 

ком 10   CPU-

INTEL,интегрисан
а мрежна и 

графичка картица 

2 Кућиште/DDR4 8GB/SSD 
120GB/Tastatura-

miš/monitor 19 inca bez 

optickog uredjaja 

ком  5    CPU-
INTEL,интегрисан

а мрежна и 

ekстерна графичка 

картица 2GB 

3 Laptop /HP Pavilion x360 

15-br005nm i5-7200U BGB 

1TB + 128GB SSD/AMD 
Radeon 530 2GB/8GB RAM 

ком 5    У недостатку -  

одговарајући 

еквивалент 

4 Laptop Lenovo Idea Pad 

330-17 17.3/ i5-

8250U/8GB/SSD 256GB/R5 
M530 2GB 81DM009FYA 

ком 5    У недостатку -  

одговарајући 

еквивалент 

5 USB flash 32GB ком 5      

6 USB HUB 4-6-port ком 5      
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7 SD CARD 32GB ком 2      

8 USB ext. HDD 1TB ком 5      

9 HDD 1TB sata II/III ком 5      

10 SSD 256 GB ком 5      

11 Tastatura /Wireless/Wire ком 5      

12 Mouse/Wireless/Wire ком 10      

13 USB card reader GEMALTO ком 5   Читач личне 

карте… 

14 DVD-R 4,7 GB 16X speed ком 50      

15  ATX-500W ком 5   Напајање 

16 PCI ethernet card 1Gigabajta ком 5   Екстерна мрежна 

картица 

17 VGA cable  ком 5     

    Укупно:   

                                                           МРЕЖНА ОПРЕМА   

р.б
р. 

опис предмета јавне 
набавке 

јединица 
мере 

количи
на 

цена без 
пдв-а 

укупна 
цена 

напомена 

1 Mikrotik (SXT-5HpacD-SA 

outdoor 866Mb/s 802.11ac 

high power wireless ruter 
5GHz 

ком 3   У недостатку -  

одговарајући 

еквивалент 

2 Mikrotik (LHG ac outdoor 

802.11 ac link/klijent +24.5 
dBi/7 dual chain grid antena 

39 cm, Nv2     TDMA, CPU 

716Mhz, 256 MB RAM, 

Gigabit LAN+POE injector + 
24 V adapter 

ком 3   У недостатку -  

одговарајући 
еквивалент 

3 Mikrotik (RB750Gr3 

hEXrutersa 5 Gigabit 
LAN/WAN portova 

10/100/1000Mb/s, USB 2.0, 

micro SD slot 

ком 2     

4 Ubiquiti (Ubiquiti UniFI 
UAP AC LR) 

ком 3     

5 Ubiquiti (Ubiquiti Wireless 

AP 5.8 GHz NanoBeam 

NBE-M5-400 - 25dbi Antena 
MIMO) 

ком 5   У недостатку -  

одговарајући 

еквивалент 

6 Tp-link (swich 8 portova) ком 3     

7 Tp-link wireles pouter ком 3     

8 UTP cable internal котур 2     

9 UTP cable external котур 1     

10 RJ 45 конектори ком 150     

11 POE-напајање 24V ком 5     

    Укупно:   

                                                             ОСТАЛА ОПРЕМА   
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р.б
р. 

опис предмета јавне 
набавке 

јединица 
мере 

количи
на 

цена без 
пдв-а 

укупна 
цена 

напомена 

1 Спољна батерија за GPS 
controller TRIMBLE SLATE 

ком 2   уређај је JUNO 
T41 

2 Унутрашња батерија за 

GPS controller TRIMBLE 

SLATE 

ком 2   уређај је JUNO 

T41 

    Укупно:   

                                               ПАРТИЈА 4 - ШТАМПАЧИ И ТОНЕРИ   

  

р.б

р. 

опис предмета јавне 

набавке 

јединица 

мере 

количи

на 

цена без 

пдв-а 

укупна 

цена 

напомена 

1 Тонер за HP 1006  ком 15   или одговарајући 

2 Тонер за HP 1102  ком 15   или одговарајући 

3 Тонер за HP 1020  ком 15   или одговарајући 

4 Тонер за Canon IR 2520 ком 15    или одговарајући 

5 Тонер за Canon IR 2018 ком 12   или одговарајући 

6 Тонер за НР laser jet 3015 

dn 

ком 80   или одговарајући 

7 Сет тонера за HP 7110 ком 10   или одговарајући 

8 Сет тонера за HP 7612 ком 10   или одговарајући 

9 Тонер за HP 1606 ком 30   или одговарајући 

10 Тонер Canon i-sensys LBP 

6030b 

ком 12   или одговарајући 

11 Тонер HP P1606dn ком 20   или одговарајући 

12 Сет тонера HP Desk Jet 
1220c 

ком 6   или одговарајући 

13 Сет тонера за плотер HP 

DesignJet110 Plus nr 

ком 6   или одговарајући 

14 Сет глава за плотер HP 
DesignJet110 Plus nr 

ком 2   или одговарајући 

15 Тонер HP M12а ком 20   или одговарајући 

16 Тонер HP M15a ком 20   или одговарајући 

17 Штампач CANON LBP-

212DW 

ком 7   или одговарајући 

18 Тонер CART052 ком 25   или одговарајући 

19 Тонер CART052H ком 15   или одговарајући 

    Укупно:   



13 

 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75.ЗАКОНА 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 

75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 

1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

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

снази у време подношења понуде. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,   подизвођач 

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)  

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.Услов из члана 75. став 1. тач. 5) 
Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 

набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за 

учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, доказује достављањем следећих доказа који су  дефинисани у 
следећој табели, и то: 

 

 

Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

Да је регистрован код 

надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

ЗЈН); 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног 

Привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 
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2. 

 
 

 

 

 
 

 

 
Да понуђач и његов законски 

заступник није осуђиван за 

неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за 

кривична дела против 

привреде, кривична дела 
против животне средине, 

кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 

ЗЈН); 

Правна лица: 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; 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.  

За предузетнике и физичка лица: Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за 

неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 

према месту пребивалишта). Докази не могу бити 

старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

3. 

 

 

Да је понуђач 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) ЗЈН); 

 
 

 

 

За правна лица, предузетнике и физичка лица: 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 

потврду надлежног органа да се понуђач налази у 
поступку приватизације. Докази не могу бити старији 

од два месец а пре отварања понуда. 

 
 

  

4. 

Понуђач је дужан да при 

састављању понуде изричито 
наведе да је  поштовао обавезе 

које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као 

и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у 
време подношења понуде (чл. 

75. ст. 2. ЗЈН). 

За правна лица, предузетнике и физичка лица: 

 
Образац изјава о поштовању обавеза из чл.75.ст.2. Закона 

предвиђен  конкурсном документацијом. 
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Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 

77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у 

поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује 

да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом,  

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

Наручилац може пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума захтевати од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

Понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења  понуде                   
доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3) Закона о јавним 

набавкама већ је довољно да достави фотокопију Решења о упису у регистар понуђача или 

изјаву у слободној форми којом потврђује да је  уписан у Регистар понуђача. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама   
надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази)  jавно 

доступни. 

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 оквирног споразума, односно током оквирног споразума о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 

Докази из чл. 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија, не  морају бити 
достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у  једном примерку за 

све партије. Понуда понуђача који не достави све предвиђене доказе у складу са овим сматраће 

се   неприхватљивом и као таква, биће одбијена. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



16 

 

 

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА 
 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА  

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке добра – “Набавка канцеларијског материјала“ ЈН  број 10/2020, 

испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом 
за предметну јавну набавку, и то: 

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

регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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

са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији); 

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

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
 

 

 

Место:_____________                                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                                           М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  

 

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

заступник подизвођача, дајем следећу 

     

                                                                 И З Ј А В У 

 

Подизвођач________________________________________[навести назив подизвођача] у 
поступку јавне набавке добра – “Набавка канцеларијског материјала“ ЈН  број 10/2020, 

испуњава све услове из чл.75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом 

за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 

њеној територији). 

 
 

 

 
Место:_____________                                                                           Подизвођач: 

Датум:_____________                                    М.П.                     _____________________________                                                         

 

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

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти 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: ЈКП ,,Милош Митровић,, Војводе Мишића бр.1,са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку добра  –Набавка канцеларијског материјала ЈН 10/2020, за 
Партију _____(уписати број партије) НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 

уколико је примљена од стране наручиоца до 10.04.2020. до 11,00 часова.   

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

 Потписан и оверен образац  Изјаве  о испуњењу услова(Образац 3 Конкурсне 
документације) 

 Попуњен Табелу 1 III 

 Потписан и оверен образац понуде  VI 

 Потписан и оверен модел оквирног споразума  VII 

 Потписан и оверен модел уговора/наруџбенице  VIII 

 Потписан и оверен образац изјаве о независној понуди X 

 Потписан и оверен образац о финансијском средству обезбеђења за добро извршење 

посла XI 

 

3. ПАРТИЈЕ 

Предмет јавне набавке је обликован по партијама и то: 

 

Набавка добра  : Набавка потрошног материјала по Партијама 

Партија 1.- Потрошни канцеларијски материјал   

Партија 2.- Штампани материјал                           

Партија 3.– Рачунари и опрема, мрежна опрема                               

Партија 4.– Штампачи и тонери                              

 

- Наручилац ће за сваку партију понаособ оцењивати и вредновати понуде те ће се за    

сваку партију склапати посебан оквирни споразум . 

 

- Период реализације Оквирног споразума који се закључи са најмање три понуђача 
оквиру којег ће се вршити набака и транспорт добара је 12 месеци  - Набавка и транспорт 

добара ће се обављати сукцесивно, а према динамици и захтевима наручиоца у року од 24 часа 
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од пријема писменог захтева Наручиоца. Испорука добара на адресу Наручиоца у Великој 
Плани, а трошкови транспорта падају на терет Понуђача.  

              -  Количине добара  ( таксативни описи партија, количина и обима добара)  су   

ближе одређени у техничкој спецификацији конкурсне документације наручиоца.      

  

 Понуђач може да поднесе понуду за једну или све партије. Понуда мора да обухвати 

најмање једну целокупну партију. 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или 

само на одређене партије. 

 У случају да понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може 

оцењивати за сваку партију посебно.  

 -    Докази из чл. 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за све партије, не морају 
бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку 

за све партије . 

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: ЈКП Милош Митровић , ул. 

Војводе Мишића бр.1,11320 Велика Плана  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добра ) – Набавка канцеларијског материјала 

Партија.....за потребе ЈКП ,,Милош Митровић,, ЈН бр.10/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добра – Набавка канцеларијског материјала 

Партија....за потребе ЈКП ,,Милош Митровић,, ЈН бр.10/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

 „Опозив понуде за јавну набавку добра– Набавка канцеларијског материјала Партија...за 

потребе ЈКП ,,Милош Митровић,, ЈН бр.10/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра– Набавка канцеларијског материјала 

Партија......за потребе ЈКП ,,Милош Митровић,, ЈН бр.10/2020 - 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  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико Оквирни споразум о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у Оквирном споразуму о 
јавној набавци.  
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 

а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Напомена: 
Наручилац конкурсном документацијом може одредити и да се друга питања  уређују 

наведеним споразумом, нпр. да споразум садржи  податке о понуђачу који ће у име групе 

потписивати образце из конкурсне документације. 

 

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

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

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. 

 

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. 

Одложено плаћање је безусловно, тј. без давања банкарске гаранције и менице од стране 

Наручиоца и подразумева плаћање у року не краћем од 45 календарских дана након 
испостављања исправног рачуна и комплетне документације. Плаћање се врши у динарској 

вредности. 

Понуде са роком плаћања краћим  од 45 дана по испостављању рачуна , као и понуде са 

авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве. 

9.2.Захтеви у погледу квалитета и гарантног рока  

Добра која се нуде морају бити стандардног квалитета и морају одговарати захтевима 
наручиоца и морају бити у складу са техничком спецификацијом. 

Понуђач се обавезује да одмах замени добра на којима  су уочени недостаци  .  

Гарантни рок у складу са Законом о заштити потрошача . 

9.3. Место , начин и рок испоруке  
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Понуђач врши доставу  сукцесивно на захтев Наручиоца ,  франко Велика Плана , ул. Војводе 
Мишића бр.1  Велика Плана  у року од 24 часа од Писменог захтева Наручиоца. Трошкови 

доставе падају на терет Понуђача.  

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену је урачунато : цена предмета јавне набавке са пратећим трошковима  
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. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима.  

  

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 

Средство финансијског обезбеђења: 

Бланко соло меница за добро извршење посла-  
Сви Испоручиоци се обавезују да у тренутку закључења овог оквирног споразума, предају 

наручиоцу бланко сопствене менице, као обезбеђење за извршење оквирног споразума, 
односно појединачних уговора/наруџбеница, које морају бити евидентиране у Регистру 
меница.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 

исту мора бити достављено и попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом у висини од 10% процењене вредности оквирног споразума без ПДВ-а. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 
10 дана дужи од дана истека важења оквирног споразума.  

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац: 

 - без оправданог разлога одбије да закључи појединачни уговор/наруџбеницу, када му 
је исти додељен у складу са овим оквирним споразумом или  

 - не изврши испоруку предмета набавке на основу већ закљученог појединачног 
уговора/наруџбенице.  
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Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења у роковима из ове конкурсне 
документације, Наручиоц ће оквирни споразум раскинути и има право потраживања накнаде 

штете настале услед неиспуњавања ове обавезе понуђача. 
По извршењу уговорених обавеза понуђачу биће враћена меница.  

 

 

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. 

Наручилац може у конкурсној документацији захтевати заштиту података које понуђачима 

ставља на располагање, укључујући њихове поизвођаче, уколико конкурсна документација 
садржи такве податке. 

Напомена: 
Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или 

споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у 
смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у 

смислу закона којим се уређује тајност података. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца улица Војводе 

Мишића број 1., 11320 Велика Плана или на адресу електронске поште на e-mail 
jkpmilosmitrovic@gmail.com,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, ЈН бр. 10/2020. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 

за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
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. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ И  

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 

ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача  који понуди дужи рок важења понуде. 

 

18. ПРАВИЛА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ 

СПОРАЗУМА И ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦА 

 
1.Критеријум за доделу оквирног споразума 

Након спроведеног поступка јавне набавке велике вредности, наручилац ће закључити 

оквирне споразуме са највише  3 понуђача (чије понуде буду оцењене као прихватљиве), 

за сваку партију понаособ, у трајању од годину дана. Уколико наручилац не добије 

одређен број прихватљивих понуда , наручилац ће закључити оквирни споразум са 

мањим бројем понуђача, односно и са једним. 
Уколико три или више понуда буду оцењене као прихватљиве, оквирни споразум ће бити 

закључен са прва три понуђача са ранг листе по критеријуму „најнижа понуђена цена“. Под 

„најнижом понуђеном ценом“ подразумева се збир свих укупних цена без ПДВ-а, које се 
добијају множењем оквирних количина са јединичним ценама без ПДВ-а. 

2.Додела појединачних уговора/наруџбеница 

Након ступања на снагу оквирног споразума, када настану потребе Наручиоца за предметом 

набавке, наручилац ће уговоре/наруџбенице додељивати на следећи начин: 
- За производе који се у тренутку расписивања јавне набавке налазе на спецификацији, 

у   складу са чланом 40а. став 2. тачка 1. ЗЈН, наруџбеница ће бити издата добављачу 

који је понудио нижу цену тог производа приликом подношења понуда; 
 - За производе који се у тренутку расписивања јавне набавке не налазе на 

спецификацији, у складу са чланом 40а. став 2. тачка 2. ЗЈН, биће упућен позив свим 

потписницима оквирног споразума да дају понуде за конкретан производ и наруџбеница ће 

бити издата добављачу који је понудио нижу цену тог производа; 
 

19. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРЕЈАЊА УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења 

уговора/оквирног споразума о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати 

обим предмета јавне набавке, стим да се вредност уговора/оквирног споразума може повећати 

максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна 
вредност повећања уговора/оквирног споразума не може да буде већа од вредности из члана 39. 

Став 1. Закона 

. 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР/ОКВИРНИ СПОРАЗУМ  БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор/оквирни споразум о јавној набавци ће бити закључен за сваку партију  са  три или 

мањим бројем понуђача, у року од 10 дана од дана протека рока за подношење захтева за 

заштиту права из члана 149. Закона. о чему ће понуђачи бити писмено обавештени 

објављивањем одлуке на Порталу јавних набавки. 
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Ако понуђач којем је додељен уговор/оквирни споразум одбије да закључи уговор/оквирни 
споразум о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор/оквирни споразум са првим 

следећим најповољнијим понуђачем. 

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

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

 

21. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ – РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА 

 Биће разматране само понуде које су благовремене и које испуњавају услове и захтеве 
из конкурсне документације. Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде, односно 

понуде које садрже битне недостатке из члана 106. став 1. Закона о јавним набавкама. 

Битним недостацима понуде сматра се следеће: 1) ако понуђач не докаже да испуњава 
обавезне услове за учешће; 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за 

учешће; 3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења) 4) да је понуђени рок 

важења понуде краћи од прописаног; 5) понуда садржи друге недостаке због којих није 

могуће утврдити  стварну садржину понуде или није  могуће упоредити је са другим 
понудама. 

 Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце 

у смислу члана тачке 11. овог Упутсва и члана 82. Закона о јавним набавкама. 

 

22. 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. 

 

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

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који 
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail       

jkpmilosmitrovic@gmail.com факсом на број 026/515-009 или препорученом пошиљком са 
повратницом. 

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

радње наручиоца, осим уколико ЗЈН 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 и на својој интернет страници, 

најкасније у року од два 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 седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о 

додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, 

рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу 
јавних набавки.  

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.  
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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.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  

7) потпис подносиоца. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 

захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

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.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 

провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00  динара;  
   (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: ЗЗП; ЈКП Милош Митровић  јавна набавка 5/2020 

   (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, или  

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, или  

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 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), или  

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 ____________________ . Поступак заштите права 

понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра -Набавка 

канцеларијског материјала ЈН број 10/2020 (за партију бр.1;бр.2;,бр.3;бр.4; заокружити) 

 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 
 

 
Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 

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

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 
 

 
Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 
 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  
Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 
 

 
Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, 

да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ __________________________________________ 

                                                                                                       ( понуђач уписује број и назив партије ) 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок плаћања  

 

_________( минимално 45 дана) од дана пријема 
исправног рачуна. 

 

 
Рок важења понуде  

 
_________( минимално 30 дана) од дана отварања 

понуда. 

  

 
Рок испоруке  

 

 
_________          (максимално 24 часа) од дана 

пријема захтева наручиоца                         

 

 
Место и начин испоруке : сукцесивно на захтев Наручиоца ,  франко Велика Плана , ул. Војводе 

Мишића бр.1  Велика Плана  у року од 24 часа од Писменог захтева Наручиоца. Трошкови 

доставе падају на терет Понуђача.  
 

 

 
 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи 

из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 

понуде за сваку партију посебно. 

 

Образац копирати у потребан број примерка за сваку партију 
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VII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

                 Оквирни споразум копирати у потребном броју за сваку партију 
 

- Модел оквирног споразума понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да је сагласан са садржином модела оквирног споразума. 
- Уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе понуђача треба да буду  

наведени у моделу оквирног споразума као уговорна страна, а понуђач који је наведен у 

споразуму 

којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на  
извршење јавне набавке да ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум, потписује и  

печатом оверава модел оквирног споразума. 

- Уколико се ради о понуди која се подноси са подизвођачем, подизвођач мора бити  
наведен у моделу оквирног споразума као уговорна страна, а понуђач потписује и печатом 

оверава  модел оквирног споразума. 

- Модел оквирног споразума представља садржину оквирног споразума који ће бити закључен 
са изабраним понуђачем. 

   

 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ   За Партију бр.____________________ 
                                                                                     ( понуђач уписује број и назив партије ) 

Уговорне стране: 

1. ЈКП „Милош Митровић“ из Велике Плане, улица Војводе Мишића број 1,  кога заступа вд. 

директор Рачић Александар , матични број: 07160763, ПИБ:101174845, текући рачун 160-7096-

31,  код Банка Интезе, телефон: 026-515-009 ,e-mail:jkpmilosmitrovic@gmail.com, као 

Наручиоца (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране  
 

и 

 
2. _____________/______________(фирма)_________________________(седиште),  

Матични број:_______________, ПИБ:_________________, број рачуна:____________________ 

назив банке _____________________, кога заступа ______________________________ (у даљем 

тексту: Испоручилац 2), 
3._____________/______________(фирма)_________________________(седиште),  

Матични број:_______________, ПИБ:_________________, број рачуна:____________________ 

назив банке _____________________, кога заступа ______________________________ (у даљем 
тексту: Испоручилац 2), 

4.__________/_________________(фирма)_________________________(седиште),  

Матични број:_______________, ПИБ:_________________, број рачуна:____________________ 
назив банке _____________________, кога заступа ______________________________ (у даљем 

тексту: Испоручилац 3). 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:  
 - да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама спровео поступак јавне 

набавке добара – Канцеларијски материјал  ЈН број - 10/2020, са циљем закључивања оквирног 

споразума са више понуђача за период од годину дана; 
 - да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број _____ од 

_______2020. год. у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и 

Испоручиоца 1, 2, 3; 

 - да је Испоручилац 1 доставио понуду број ________ од________.2020. године, која 
чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца 1) која је 

заведена код Наручиоца под бројем _______од ________2020. године; 
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- да је Испоручилац 2 доставио понуду број ____ од ________ године, која чини 
саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца 2) која је заведена 

код Наручиоца под бројем ____ од ________ године; 

- да је Испоручилац 3 доставио понуду број ____ од ________ године, која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца 3) која је заведена 
код Наручиоца под бројем ____ од ________ године; 

- овај оквирни споразум не представља обавезу наручиоца да закључи уговор о јавној 

набавци; 
- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора/наруџбенице о јавној набавци на 

основу овог оквирног споразума;  

 
Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних 

уговора/наруџбеница о јавној набавци добара – Канцеларијски материјал партија бр.______, 

између Наручиоца и Испоручиоца 1, Испоручиоца 2, Испоручиоца 3, одредбама овог оквирног 
споразума и стварним потребама Наручиоца. 

 

Члан 2. 
Предмет оквирног споразума је сукцесивно набављање канцеларијског материјала за потребе 

ЈКП „Милош Митровић“ према спецификацији која се налази у прилогу овог споразума.  

Спецификација са количинама добара, дата је у Табели  која се налази оквиру Конкурсне 
документације. Количине у спецификацији су оквирне, служиће у сврху рангирања понуђача, а 

за све време важења оквирног споразума и у време спровођења споразума могу да се мењају. 

Наручилац ће предметни материјал наручивати према стварним потребама. Оквирне количине 

зависе и од финансијских средстава и других промена на које Наручилац нема утицаја. 
 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од годину дана, а ступа на снагу даном 
потписивања од стране свих учесника споразума. 

 

Члан 4. 

Укупна вредност набавке која је предмет оквирног споразума износи _______________ динара 

без ПДВ-а, односно ______________ динара са ПДВ-ом (Наручилац уписује планирану 
процењену вредност набавке). 

Јединичне цене предмета набавке исказане су у Табели  која се налази у оквиру конкурсне 
документације у понуди Испоручиоца, који чини саставни део овог оквирног споразума. 

На јединичне цене из става 2. Овог члана обрачунава се и плаћа ПДВ, у складу са важећим 
законским прописима.  

Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати. 

 

Члан 5. 

Након ступања на снагу оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом 
набавке, Наручилац ће уговоре/наруџбенице додељивати на следећи начин: 

- За производе који се у тренутку расписивања јавне набавке налазе на спецификацији, у складу 

са чланом 40а. Став 2. Тач. 1., наруџбеница ће бити издата Испоручиоцу који је понудио нижу 
цену тог производа приликом подношења понуда; 

- За производе који се у тренутку расписивања јавне набавке не налазе на спецификацији, у 
складу са чланом 40а. Став2. Тач.2. биће упућен позив свим потписницима оквирног споразума 

да дају своје понуде за конкретни производ и наруџбеница ће бити издата Испоручиоцу који је 
понудио нижу цену тог производа.  

Поново отварање конкуренције међу Испоручиоцима – потписницима оквирног споразума, ће 
бити спроведено на следећи начин:  
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Наручилац ће путем електронске поште упутити свим испоручиоцима позив за достављање 
понуда са навођењем потребних добара и количина, у циљу доделе појединачног 
уговора/наруџбеница.  

Испоручиоци су дужни да активно учествују у поступку сваке набавке. Активно учествовање 

значи да се позвани испоручиоци одазову подношењем понуде за тражени канцеларијски 
материјал, који се тражи у оквиру појединачних набавки и додељену набавку реализују.  

Наручилац ће у позиву навести: 

- артикал који тражи, 

- потребну количину, 

- рок у коме се мора доставити понуда (навођење датума и сата), 

- електронска пошта на којој треба доставити понуду, 

- начин на који се доставља понуда,  

- критеријум за доделу уговора кроз наруџбенице, 

- рок испоруке добара који не може бити дужи од рока утврђеног у техничким 
спецификацијама и  

- друге неопходне услове. 

Позив ће бити упућен преко електронске поште: 

- Испоручиоца 1______________________ (навести електронску пошту) 

- Испоручиоца 2______________________ (навести електронску пошту) 

- Испоручиоца 3______________________ (навести електронску пошту) 

Наручилац је при слању позива путем електронске поште захтевати да на исти начин потврде 
пријем позива, што су испоручиоци дужни и да учине.  

Испоручиоци ће понуде достављати електронски у складу са позивом и упутством Наручиоца.  

Понуда испоручиоца обавезно мора да садржи јединичну и укупну цену без ПДВ-а и са ПДВ-
ом, рокове испоруке, као и основне податке Испоручиоца –Понуђача.  

Наручилац ће по истеку рока за достављање понуда направити записник о пристиглим 
понудама и исти доставити електронским путем испоручиоцима који су доставили понуде. 

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора/наруџбенице кроз применом критеријума 

„најнижа понуђена цена“ уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, 
Наручилац ће доделити уговор/наруџбеницу Испоручиоцу који је понудио краћи рок испоруке.  

Одлуку о додели уговора/наруџбенице Наручилац обајвљује на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници. Против те одлуке понуђачи могу поднети захтев за заштиту права у 
законском року од дана објаве одлуке на Порталу јавних набавки. Сходно члану 112. став 2. 

тачка 1. Закона, захтев за заштиту права поднет на одлуку о додели уговора/наруџбенице не 

задржава даље активности Наручиоца, тј. Наручилац може закључити уговор/наруџбеницу са 
изабраним понуђачем и поред уложеног захтева за заштиту права. 

Уколико дође до раскида уговра/наруџбенице о јавној набавци, Наручилац ће поновити целу 
процедуру за доделу појединачног уговора/наруџбенице.  

Уговори/наруџбенице о јавној набавци који се закључују на основу оквирног споразума морају 

се доделити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединих 

уговора/наруџбеница закључених на основу оквирног споразума не мора подударати са 
трајањем оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.  

Члан 6. 

Испоручилац се обавезује да: 

 - испоручи оригинални предмет набавке, који квалитетом и карактеристикама одговара 
техничким условима из конкурсне документације и понуде; 

 - да предмет набавке испоручује сукцесивно у року од 24 сата, по добијеном писменом 
налогу Наручиоца – наруџбеница; 
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 - испоручи предмет набавке на траженим локацијама; 

 - понуђач је дужан да испоруку добара врши сукцесивно, количине добара које су 

наведене у спецификацији конкурсне документације нису обавезујућег карактера за Наручиоца 
и служе искључиво за рангирање понуђача. Тачну количину и динамику одређује Наручилац.  

За сваку испоруку, Наручилац ће доставити наруџбеницу у којој ће тачно назначити врсту робе 
и потребне количине.  

Члан 7. 

Наручилац се обавезује да: 

 - обезбеди пријем предмета набавке на уговореној локацији – франко Велика Плана 

 - плати уговорену цену Испоручиоцу за испоручени предмет набавке у року од 45 дана 
од дана испоруке и правилно испостављеног рачуна. 

Члан 8. 

Испоручилац је одговоран за квалитет испорученог предмета набавке, сагласно прописима и 
стандардима за ту врсту добара.  

Ако се записнички утврди да испоручени предмет набавке има недостатке у квалитету или 
очигледне сметње у коришћењу, Испоручилац исте мора отклонити о свом трошку, најкасније у 
року од 3 дана од дана пријема записника о рекламацији.  

Члан 9 

У случају кашњења у испоруци, Испоручилац је дужан да плати Наручиоцу на име уговорене 
казне 0,5% од уговорене вредности добара, за сваки дан кашњења, а максимално 10%. 

Члан 10. 

Сви Испоручиоци се обавезују да у тренутку закључења овог оквирног споразума, предају 

наручиоцу бланко сопствене менице, као обезбеђење за извршење оквирног споразума, 
односно појединачних уговора/наруџбеница, које морају бити евидентиране у Регистру меница.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 

исту мора бити достављено и попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом у висини од 10% процењене вредности оквирног споразума без ПДВ-а. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 
10 дана дужи од дана истека важења оквирног споразума.  

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац: 

 - без оправданог разлога одбије да закључи појединачни уговор/наруџбеницу, када му је 
исти додељен у складу са овим оквирним споразумом или  

 - не изврши испоруку предмета набавке на основу већ закљученог појединачног 
уговора/наруџбенице.     

Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да ће се палћање по овом оквирном споразуму извршити тако што 
ће за сваку испоруку Испоручилац испоставити фактуру која ће бити плаћена у року од 45 дана 
од дана испоруке добара.  

Члан 12. 

Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења 

уговора/оквирног споразума о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати 

обим предмета јавне набавке, стим да се вредност уговора/оквирног споразума може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора/оквирног споразума, 

при чему укупна вредност повећања уговора/оквирног споразума не може да буде већа од 

вредности из члана 39. Став 1. Закона , односно члана 124а. За наручиоце из области 
водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга. 
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Члан 13. 

Овај Споразум се може раскинути на оправдани захтев Наручиоца или Испоручиоца.  

Наручилац може раскинути овај Споразум у односу на одређеног Испоручиоца у случајевима: 

- да Испоручилац без оправданог разлога одбије да закључи појединачни уговор/наруџбеницу, 
када му је исти додељен у складу са овим оквирним споразумом; 

- не изврши испоруку предмета набавке на основу већ закљученог појединачног 
уговра/наруџбенице; 

-изласка појединог члана из заједничке групе испоручилаца, која је једна од страна потписника 
овог Споразума; 

- раскида уговора склопљеног на основу овог Споразума, уколико је одговорност за раскид на 
страни одабраног Испоручиоца; 

- ако Испоручилац стекне негативну референцу у реализацији овог Споразума;  

- злоупотреба и преварног поступања Испоручиоца. 

Члан 14. 

За све што није регуисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и други важећи прописи.  

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези овог оквирног споразума решавају 
споразумно.  

У случају спора надлежан је Привредни суд у Пожаревцу. 

Члан 15. 

Овај оквирни споразум је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 2 (два) 
примерка задржава свака уговорна страна. 

 

 

                                                                                                                     За Наручиоца 
За Испоручиоца 1                                                                                       в.д. Директор 

  

 

_______________________                                                          ____________________________ 
потпис овлашћеног лица                                                            Рачић Александар, дипл.инж.маш 

                                                                                                     

 
 

 

За Испоручиоца 2 

 
 

_____________________ 

потпис овлашћеног лица 
 

   

За Испоручиоца 3 

 
 

_____________________ 

потпис овлашћеног лица 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА / НАРУЏБЕНИЦЕ 

 

 

Ознака и број јавне набавке: ЈН 10/2020 
Број наруџбенице: 

Датум: 

 
На основу члана 40.став 5. Закона о јавним набавкама („Службеник гласник РС“,бр.68/15) 

издаје се 

НАРУЏБЕНИЦА 

 
Предмет јавне набавке:_____________________(назив предмета набавке и тражена количина) 

На основу спроведеног отвореног поступка, ознаке и бр. ЈН 10/2020 и потписаног Оквирног 

споразума бр._______од________године са_______(највише три) понуђача на годину дана,а у 
складу са чл.40.тачка 9. и чл.40а.став 2.тачка 1. Закона о јавним набавкама: 

- Према условима за доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ 

достављених понуда испоручилаца, без поновог отварања конкуренције међу испоручиоцима 
по конкретном захтеву______________________________ (име и презиме запосленог код 

наручиоца који иницира конкретну набавку), наручилац издаје ову наруџбеницу најповољнијем 

понуђачу: 

или 
 

На основу спроведеног отвореног поступка,ознаке и бр. ЈН 5/2020 и потписаног Оквирног 

споразума бр._______од________године са_______(највише три) понуђача на годину дана,а у 
складу са чл.40.тачка 9. и чл.40а.став 2.тачка 1. Закона о јавним набавкама: 

- Поновним отварањем конкуренције међу добављачима по конкретном захтеву 

________________________(име и презиме запосленог код наручиоца који иницира конкретну 
набавку), наручилац издаје ову наруџбеницу најповољнијем понуђачу:_____________________ 

 (назив понуђача), из_______________________, улица и бр.____________________________, 

Матични број:______________________, вредност набавке:______________________ динара 

(износ без ПДВ-а) 

 

Начин плаћања: уплатом на рачун испоручиоца,број рачуна_____________________________ 

код пословне банке _____________________________.(попуњава понуђач) 
Рок испоруке/извршења: у складу са чланом 6.потписаног оквирног споразума. 

Место испоруке: франко Велика Плана, улица Војводе Мишића 1 

Рок плаћања: у складу са чланом 7.потписаног оквирног споразума  

 
 

ЗА ИСПОРУЧИОЦА                                                                  ЗА НАРУЧИОЦА 

 
__________________________                                      ____________________________ 

потпис овлашћеног лица                                            Рачић Александар, дипл.инж.маш 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
 

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

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 

табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 
 

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

наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

 

 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

 

     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке - Набавка канцеларијског материјала ЈН број 10/2020, поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
 

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

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 

надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи 
меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 

се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати 
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 

1. тачка 2) Закона.  

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 

О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

 
 

 

Понуђач ____________________________ из _______________________, за јавну набавку 
добара: Набавка потрошног материјала, за извршење уговора о јавној набавци, у отвореном 

поступку „ЈН број 10/2020 Набавка канцеларијског материјала“, даје следећу:  

 
 

                                                                    ИЗЈАВУ 

 

Изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен оквирни споразум, у тренутку 
закључења оквирног споразума, предати Нaручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење 

за извршење оквирног споразума, односно појединачних уговора/наруџбеница који ми буду 

додељени, која мора бити евидентрана у Регист-ру меница.  
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 

исту ћу доставити попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом за 

попуну у висини од 10% од вредности оквирног споразума, без ПДВ-а, са клаузулом „без 
протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла. 

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 

банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 10 (десет) 

дана дужи од истека важења оквирног споразума. 
 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: 

 
- без оправданог разлога одбијем да закључим појединачни уговор/наруџбеницу, када ми је 

исти додељењ у складу са овим оквирним споразумом или  

- не извршим испоруку предмета набавке на основу већ закљученог појединачног 

уговора/наруџбенице. 
 

 

 
 

 

Место и датум                                            М.П.                                            Потпис овлашћеног 
понуђача 

 

____________________                                                                       __________________________ 

 
Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да образац потписују  сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити,и потписати образац. 
 


