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  ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ"             

Петроварадин  

Прерадовићева 2  

Број: 707/1 

Дана: 24.07.2020. 

Страница: http://www.vojvodinasume.rs   

  

  

  

  

 

 

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA  
  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ:  

  

- КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И ПОТРОШНИ 

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ 2020. год. –  

  

 

Редни број јавне набавке: 58 

  
   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Позив за подношење понуда објављен je дана 24.07.2020. године на Порталу јавних набавки, 

интернет страници наручиоца и на Порталу службених гласила РС и базa прописа. 
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Ова КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА припремљена је на основу чл. 32. и 61. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: 

Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” 

бр. 86/2015), Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку добара: 

канцеларијски потрошни материјал и потрошни материјал за рачунаре и фотокопир 

апарате 2020. год. број 707 од 15.06.2020. год. редни број јавне набавке: 58 и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку број 708 од 15.06.2020. године. 

  

Конкурсна документација садржи:  

  

1. Општи подаци о јавној набавци    

2. Подаци о предмету јавне набавке 

3. Техничке спецификације  

4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним 

набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова    

5. Упутство понуђачима како да сачине понуду    

6. Образац понуде    

7. Образац изјаве чланова групе понуђача о  именовању носиоца посла    

8.   Модел уговора за партију бр. 1  

9.   Модел уговора за партију бр. 2  

10. Образац структуре цене са упутством 

11. Образац трошкова припреме понуде 

12. Образац изјаве о независној понуди   

13. Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. Закона о 

јавним набавкама 

  

Укупан број страна конкурсне документације: 89. 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:    

  

1.1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца:   

  

Назив наручиоца: ЈП "Војводинашуме" Петроварадин  

Адреса: 21131 Петроварадин, Прерадовићева бр.2.     

Интернет страница наручиоца: http://www.vojvodinasume.rs 

  

Остали подаци о наручиоцу:  

  

ПИБ: 101636567  

Матични број: 08762198  

Текући рачун: 205-601-31 Комерцијална банка АД Београд  

Шифра делатности: 0210 – Гајење шума и остале шумарске делатности  

Број регистровања за ПДВ: 132716493  

Телефон: 021/431-144  

Телефакс: 021/431-144  

  

1.2.Врста поступка јавне набавке  

  

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

  

1.3.Предмет јавне набавке  

  

Предмет јавне набавке број 58 су добра – КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ 

МАТЕРИЈАЛ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРЕ И ФОТОКОПИР 

АПАРАТЕ 2020.год. 

 

Предметна јавна набавка је ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА:  

  

ПАРТИЈА БРОЈ 1 –   Канцеларијски потрошни материјал   

ПАРТИЈА БРОЈ 2 – Потрошни материјал за рачунаре и штампаче (кертриџи, тонери и 

остало)  

  

Предмет јавне набавке дефинисан  је детаљно у Поглављу под редним бројем 3. Конкурсне 

документације: Техничке карактеристике.  

 

1.4. Циљ поступка  

  

Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће бити 

закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор. Уговори ће се 

закључивати ПО ПАРТИЈАМА.  

  

1.5. Контакт особе (радним данима, понедељак-петак 07-15 час.) 

  

Сабина Декански, дипл.агроекон. (техничка питања) - тел. 022/600-513;  

Ђуро Копитовић, дипл.инж.елек. (техничка питања) - тел. 021/431 144;  

Миодраг Ока, дипл.екон. (економска питања) тел. - 013/342-899;  

Синиша Петровић, дипл. правник (правна питања) - тел. 021/432-221. 
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1.6. Пропратни образац  

  

(попунити и залепити на коверту/кутију)   

  

  

датум и сат подношења: __________________________________  

                                                      (попуњава наручилац)    

 

НЕ ОТВАРАТИ!   

  

ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ,  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:  

  

- КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

ЗА РАЧУНАРЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ  2020. год. - 

  

РЕДНИ БРОЈ јавне набавке: 58  

  

ЗА ПАРТИЈУ/Е број: __________________________________________ 

                                 (уписати број партије за коју се подноси понуда)  

 

  

НАРУЧИЛАЦ:   

  

ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ“  ПЕТРОВАРАДИН  

  

21131 Петроварадин, ул.Прерадовићева бр. 2   

  

ПОНУЂАЧ:   

  

назив: ________________________________________________________________   

  

адреса: _______________________________________________________________   

  

број телефона: ______________________   

  

број телефакса: ______________________   

  

електронска адреса: ______________________   

  

име и презиме лица за контакт: ______________________.   
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1.6.1. Пропратни образац 

(попунити и залепити на коверту/кутију) 

 

 

 
 

датум и сат подношења:    

(попуњава наручилац) 

                                                    ПОНУДА УЗОРАК - НЕ ОТВАРАТИ! 
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: 
 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И ПОТРОШНИ 

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ 2020. год. 

 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 
РЕДНИ БРОЈ јавне набавке: 58 

 
ЗА ПАРТИЈУ број:    

                                          (уписати број партије за коју се подноси понуда - узорак) 
 

 

НАРУЧИЛАЦ: 

 
ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 

 
21131 Петроварадин, ул.Прерадовићева бр. 2 

 
ПОНУЂАЧ: 

 
назив:    

 

адреса:    
 

број телефона:    
 

број телефакса:    
 

електронска адреса:    
 

име и презиме лица за контакт:______________________________ 

 

 

 

 

 

 

1.7.Право учешћа   
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Право учешћа имају сва заинтересована домаћа или страна, правна и физичка лица која 

испуњавају услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, а испуњеност услова се доказује 

према члану 77. истог Закона све према Упутству за доказивање испуњености услова за 

учешће садржаним у конкурсној документацији. 

 

1.8.Припремање понуде  

  

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и 

морају да доказују да понуђачи испуњавају све законом  и подзаконским актима прописане 

услове за учешће у поступку јавне набавке, а на основу објављеног позива за подношење 

понуда.  

  

1.9.Подношење понуде и понуде са узорком  

  

Понуда се сматра благовременом ако је у ЈП «Војводинашуме» Петроварадин, 

Прерадовићева бр. 2 примљена до 24.08.2020. године, најкасније до 09,30 часова.   

  

Понуђачи понуде могу да пошаљу поштом  или предају лично на адресу:   

ЈП «Војводинашуме» Прерадовићева 2,  21131 Петроварадин  

  

Наручилац не предвиђа могућност подношења електронске понуде. 

 

ПОНУДЕ МОРАЈУ БИТИ У ЗАТВОРЕНИМ КОВЕРТАМА ИЛИ КУТИЈАМА, СА НА 

КОВЕРТИ/КУТИЈИ ЗАЛЕПЉЕНИМ ОБРАСЦЕМ ИЗ ПОГЛАВЉА 1.6.  ПРОПРАТНИ 

ОБРАЗАЦ.  

  

ПОНУДА – УЗОРАК МОРА БИТИ У ЗАТВОРЕНОЈ КУТИЈИ СА ЗАЛЕПЉЕНИМ 

ОБРАСЦЕМ ИЗ ПОГЛАВЉА БРОЈ 1.6.1. ПОПРАТНИ ОБРАЗАЦ.  

  

Понуде које нису примљене код наручиоца до 24.08.2020. године, до 09,30 часова, 

поштом или лично достављене, сматраће се неблаговременим.  

  

Неблаговремене понуде ће бити враћене понуђачима неотворене са назнаком да су 

неблаговремено поднете.  

  

Понуђач може да поднесе само једну понуду за исту партију. Понуда се подноси за једну 

или за обе партије. УКОЛИКО ИСТИ ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ ЗА ОБЕ 

ПАРТИЈЕ ПОДНОСИ ИХ У ОДВОЈЕНИМ КОВЕРТАМА, СВАКА ПАРТИЈА У 

ПОСЕБНОЈ КОВЕРТИ.  

  

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен у Поглављу 5.4. ове Конкурсне документације.  

 

УКОЛИКО ПОНУЂАЧ У ОКВИРУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 1 НУДИ 

ЗАМЕНУ У ОДНОСУ НА ЗАХТЕВАНУ РОБНУ МАРКУ УТВРЂЕНУ ТЕХНИЧКИМ 

СПЕЦИФИКАЦИЈАМА И НУДИ ДОБРА ОДГОВАРАЈУЋЕГ КВАЛИТЕТА ДУЖАН 

ЈЕ ДА ЗА ТА ДОБРА ДОСТАВИ УЗОРАК.  

 

 

 

 

 

 

   



   

Page 7 of 89 

 

1.10. Отварање понуда  

  

Јавно отварање благовремено приспелих понуда ће се обавити дана 24.08.2020. год. у 10,00 

часова, у просторијама ЈП «Војводинашуме»  21131 Петроварадин, ул. Прерадовићева 

бр. 2.  
  

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији 

наручиоца поднети пуномоћје понуђача за учешће у поступку отварања понуде.  

  

1.11. Рок за доношење одлуке о додели уговора  

  

Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора, уколико су испуњени законски услови, у 

року до 25 дана од дана отварања понуда. Уговор ће бити достављен понуђачу којем је 

додељен уговор у року од 8 дана од дана стицања Законом прописаних услова, у складу са 

чл. 149. став 6. Закона.  
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  

  

 

 

2.1. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки, критеријум за 

избор  

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:   

Предмет јавне набавке је набавка добара – КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ 

МАТЕРИЈАЛ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРЕ И ФОТОКОПИР 

АПАРАТЕ  2020. год.  

 

Шифра из општег речника набавке:    

30199000 - Канцеларијски материјал од хартије и други артикли  

30125110 - Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине  

30125120 - Тонер за фотокопир апарате  

30234300 - Компакт дискови (CD)  

30125100 - Патроне са тонером  

30234400 - Дигитални вишенаменски дискови (DVD)  

 

Јавна набавка је обликована по партијама и то: 

 

Партија бр.  НАЗИВ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

1.  Канцеларијски потрошни материјал  

2.  Потрошни материјал за рачунаре и штампаче (кертриџи, тонери и 

остало)  
 

  

 

             Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора. 

 

             Није у питању резервисана јавна набавка. 
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3. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

  

3.1.СПЕЦИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКИХ ЗАХТЕВА:  

  

ПРЕДМЕТ: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ 

МАТЕРИЈАЛ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ  

2020. год.  

  

Наручилац захтева да предмет јавне набавке садржи следеће техничке карактеристике:  

  

ПАРТИЈА БР. 1 – Канцеларијски потрошни материјал  

 

*** „Техничка спецификација“ је исписана латиничним писмом, ради лакшег распознавања 

ознака тражених добара. 

 
 

Р. бр, Назив и карактеристике производа (добра)  Ј
.м

ер
е 

 

Колич.  

1 2 3 4 

  1.)  PAPIR I PAPIRNA KONFEKCIJA      

1,01 
Fotokopir papir  A3   80 gr - za obostr.kop.,za sve vrste fotokopir aparata, laserske i 

ink-jet štampače,  100% čista E.F.C.celuloza, standardan kvalitet,  PAK 1/500  
RIS  187 

1.02 
Fotokopir papir  A4  80 gr - za obostr.kopir., za sve vrste fotokopir aparata, laserske i 

ink-jet štampače,  100% čista E.F.C.celuloza, sa ili bez FSC sertifikat, PAK 1/500  
RIS  2815 

1.03 

Fotokopir papir  A4  80 gr - pastelne nijanse zelene boje, za sve vrste fotokopir 

aparata, laserske i ink-jet štampače,  100% čista E.F.C.celuloza, standardan kvalitet, 

PAK 1/500  

RIS  1511 

1.04 Fotokopir papir u 5 boja- jarke, A4 80gr  100% čista E.F.C.celuloza   PAK  1/250  RIS  25 

1.05 
Ink jet  papir  A4 140gr  -za obostrano kopiranje, 100%čista E.F.C.celuloza, 

standardan kvalitet  PAK 1/50  
RIS  37 

1.06 Papir za PLOTER HP DJ 500 i HP T1300 1,067x50m  120 gr  izražene beline  rolna  28 

1.07 Risovani papir  VK hartija A3  60gr    1/250   belina: izražena belina  RIS  80 

1.08 Traka 2psc.for calculator Black/Red    kom  60 

1.09 Fax rolne  210mm x 30m   Ø17mm  kom  35 

1.10 Film za fax Panasonic KX FP207 kom  10 

1.11 Ading rolna 57 mm   1+0   PAK 10/1 PAK  210 

1.12 Ading rolna 69 mm  1+0   PAK 10/1 PAK  10 

1.13 Indigo ručni  A4  PVC   1/100 KUT  9 

1.14  Indigo mašinski A4  PVC   1/100 KUT  203 

1.15 Hamer papir B1 200gr kom  20 

1.16  Termalne papirne rolne za fiskalne kase MP-5000, MP-55 - 28mm/17m pak 1/10 * PAK  270 

1.17 Termalne papirne rolne za fiskalne kase 44mm/30m pak 1/10* PAK  18 

1.18 Termalne papirne rolne za fiskalne kase 20mm/40mpak 1/10* PAK  30 

1.19 Termalne papirne rolne za fiskalne kase 35mm/40m pak 1/10* PAK  100 

1.20 Termalne papirne rolne za čitače kartica pak 1/10* PAK  51 

1.21 Nalepnice za laser  od 1 do 48 kom  na tabaku  PAK 1/100* PAK  10 

1.22 Nalepnice za laser  od 1 do 48 kom  na tabaku  PAK 1/100* PAK  4 

1.23 Pak papir   75-80gr  80x120cm   PAK 1/100 * PAK  3 

  

* Dobra označena ovim znakom moraju biti kvalitetna kao što su proizvodi sa 

oznakom Mistick, Galeb, Doublea, Fabriano, ili odgovarajuće 
    

  2.)  KOVERTE      
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2,01 Koverte OFFICE  A50  DP  - 80gr - samolepljive  (bele)   kom  12050 

2.02 Koverte OFFICE  A50  BP  - 80gr - samolepljive  (bele)   kom  950 

2.03 Koverte B6 - 80gr  -   samolepljive   (plave)   kom  5900 

2.04 Koverte B6 - 80gr  -   samolepljive   (bele)   kom  4100 

2.05 Koverte B5 -  80gr - samolepljive  (roza)   kom  7500 

2.06 Koverte B5 -  80gr - samolepljive  bele   kom  2350 

2.07 Koverte kompetitor 250x353, 250x330, 230x330 samolepljive   kom  1550 

2.08 Koverte kompetitor 160x230, samolepljive   kom  1350 

2.09 Koverte samolepljive bele 300x400  kom  100 

2.10 Koverte 1000 AD 80gr samolepljive (bele i žute) kom  8100 

2.11 Koverta  sa povratnicom  B6  (plave)   kom  30 

2.12 
Koverta sigurnosna - sa vazdušnim slojem - za slanje lomljivih i osetljivih proizvoda 

- 150x215 mm   
kom  230 

2.13 
Koverta sigurnosna - sa vazdušnim slojem - za slanje lomljivih i osetljivih proizvoda 

- 220x265 mm   
kom  20 

2.14 
Koverta sigurnosna - sa vazdušnim slojem - za slanje lomljivih i osetljivih proizvoda 

- 240x340 mm   
kom  140 

2.15 
Koverta sigurnosna - sa vazdušnim slojem - za slanje lomljivih i osetljivih proizvoda 

- 270x360 mm   
kom  15 

  

Sva dobra iz odeljka Koverte  moraju biti kvalitetna kao što su proizvodi sa 

oznakom PIGNA, BeoTeleProm,  ili odgovarajuće 
    

  3.)  SVESKE, SAMOLEPLJIVE PORUKE, KOCKE, INDEKSI  I BLOKOVI      

3.01 Sveske tvrdi povez A4 , sk, vk, šivene, jednobojne, 96 lista  kom  121 

3.02 Sveske tvrdi povez A5, sk, šivene, jednobojne, 96 lista  kom  152 

3.03 Index sveska TP  latinica  A4  kom  27 

3.04 Index sveska TP  latinica  A5  kom  30 

3.05 Samolepljive poruke   76x76  mm     / blok 400 lista  blok  397 

3.06 Samolepljive poruke  25x76 mm  u boji  / blok  100 lista blok  165 

3.07 Samolepljivi tix index 4x20x50   PAK 4x40 listića    PAK  120 

3.08 Samolepljivi tix index 3x40x50   PAK 3x40 listića    PAK  80 

3.09 Blok kocka  90x90x45 mm - bela / blok  400 lista  blok  120 

3.10 Blok kocka  90x90x45 mm - u boji  / blok  400 lista  blok  40 

3.11 Samolepljive PVC poruke u boji  25x43mm / PAK 50 lista PAK  120 

3.12 Samolepljive poruke - strelice u boji  12x45mm / PAK 125 lista (5 boja x 25 listića) PAK 90 

3.13 Karton pregradni Format  A4 PAK 1/10 PAK 51 

3.14 Samolepljive poruke  50x75 mm    PAK 1/100  PAK  21 

  4.)  OBRASCI I POSLOVNE KNJIGE      

4,01 Popisne liste A3  NCR blok 1/100  blok  51 

4.02 Dnevnik blagajne NCR 2/50  A4 blok  92 

4.03 Otpremnica   NCR  1/100     A4 blok  27 

4.04 Nalog za knjiženje NCR  1/100  A4 blok  15 

4.05 Putni nalog za teretno  motorno vozilo 1/100  A4 blok  136 

4.06 Putni nalog za putničko vozilo  1/100   A4 blok  234 

4.07 Putni nalog za autobus  1/100 A4 blok  60 

4.08 Građevinski dnevnik  1/100 A4 blok  22 

4.09 Knjiga šanka  1/100  A4 blok  29 

4.10 Račun NCR 1/100  A4 blok  23 

4.11 Evidencija službenih putovanja, TP  100 lista   A4 kom  12 

4.12 Obrazac M - Prijava, promena i odjava  na obavezno socijalno osiguranje  kom  120 

4.13 Obrazac povrede na radu  kom  390 

4.14 Obrazac M-4  kom  250 
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4.15 Obrazac M-8  kom  100 

4.16 Otpremnica  NCR  1/100   A5 blok  98 

4.17 Nalog blagajni da naplati NCR  1/100  A5 blok  258 

4.18 Nalog blagajni da isplati  NCR  1/100  A5 blok  118 

4.19 Nalog magacinu da primi   NCR  1/100  A5 blok  393 

4.20 Nalog magacinu da izda   NCR  1/100  A5 blok  523 

4.21 Specifikacija čekova  - zbirna NCR 1/100  A5 blok  31 

4.22 Priznanica dnevnog  pazara  NCR 1/100  A5 blok  78 

4.23 Trebovanje  NCR 1/100  A5 blok  30 

4.24 Revers  NCR 1/100 A5 blok  67 

4.25 Nalog za knjiženje NCR  1/100  A5 blok  10 

4.26 Nalog za službeno putovanje 1/2  A5 list  2235 

4.27 Račun NCR 1/100  A5 blok  35 

4.28 Prijava-potvrda boravišta stranaca u ugostiteljskom objektu    A5 kom  601 

4.29 Priznanica NCR 1/100  A6 blok  12 

4.30 Nota račun  NCR 1/100 A6 blok  7 

4.31 Fiskalni račun - Obrazac FR 2/50 1/100   blok  15 

4.32 Nalog za ispravku  A5 - Obrazac NI -  1/100  blok  22 

4.33 Knjiga dnevnih izveštaja sa džepom - Obrazac EDI -  1/12  kom  101 

4.34 Evidencija izdatih fisk.računa na upotrebu - Obrazac EFRU -  1/16  kom  21 

4.35 Nalog za uplatu - Obrazac 1  - 1/50 setova  1+1  blok  448 

4.36 Nalog za isplatu - Obrazac 2 - 1/50 setova  1+1  blok  221 

4.37 Nalog za prenos - Obrazac 3 - 1/50 setova 1+1  blok  259 

4.38 Nalog za prenos  za matrični štampač- Obrazac 3 -  PAK 1/3000 setova 1+1  PAK  8 

4.39 Robna kartica  RK 30  kom  1505 

4.40 Magacinska kartica  viseća   kom  1505 

4.41 Kontrolnik uvoza  robe i usluga  kom  1 

4.42 Kontrolnik izvoza robe i usluga  kom  1 

4.43 Knjiga primljenih računa , šiveno kom  49 

4.44 Knjiga izdatih računa , šiveno  kom  46 

4.45 Dostavna knjiga za poštu, šiveno kom  34 

4.46 Interna dostavna knjiga, šiveno  kom  50 

4.47 Delovodnik 200 lista, šiveno kom  41 

4.48 Delovodnik 100 lista (skraćeni), šiveno   kom  23 

4.49 Registar putnih naloga  kom  13 

4.50 Matična knjiga radnika, šiveno  kom  8 

4.51 Knjiga gostiju ugostitelj.objekta za smeštaj  kom  12 

4.52 Mesečna knjiga zarada 80 lista  B6 kom  50 

  5.)  ODLAGANJE I ARHIVIRANJE DOKUMETACIJE      

5.01 Registrator kartonski sa metalnim mehanizmom A4 - normal (široki), lepenka br.30 kom  3110 

5.02 Registrator kartonski sa metalnim mehanizmom A4 - uski , lepenka br.30 kom  860 

5.03 Registrator kartonski sa metalnim mehanizmom A5 - normal (široki), lepenka br.30 kom  450 

5.04 Personalni dosije radnika  kom  210 

5.05 Folija  11 rupa "U"  A4  40mic  PAK 100 kom   PAK  460 

5.06 Folija  11 rupa "U"  A4+    80 mic   sjajna  PAK 100 kom   PAK  57 

5.07 Folder folija A4     min. 40 lista   200 mic  kom  30 



   

Page 12 of 89 

 

5.08 Folija "L"  A4    80 mic PAK  100 kom   PAK  115 

5.09 Folija  11 rupa "U"  A4  za preko 100 listova kom  170 

5.10 Folija A4 za koričenje u spiralu - prednja korica PAK 1/100 PAK  5 

5.11 Karton  A4 za koričenje u spiralu - zadnja  korica PAK 1/100 PAK  15 

5.12 Spirala za koričenje 12mm   PAK 1/100 PAK  15 

5.13 Spirala za koričenje 16mm crna   PAK 1/100 PAK  6 

5.14 Spirala za koričenje 6mm   PAK 1/100 PAK  6 

5.15 Fascikla PVC sa mehanizmom  kom  3840 

5.16 Mehanizam za fackilu kom  3300 

5.17 Fascikla karton 25x32,5cm  bigovana, 280gr hromo karton iz 1 dela, bela kom  3900 

5.18 Fascikla karton 25x32,5cm  bigovana, 280gr hromo karton iz 1 dela, u boji kom  900 

5.19 Fascikla sa gumom  plastificirana  A4 600gr/m2 25x34,5cm kom  440 

5.20 Fascikla sa gumom  debljine 4cm plastificirana  kom  250 

5.21 Fascikla sa gumom i 13 pregrada kom  19 

5.22 Dosije Fascikla sa 20 pregrada A4 kom  15 

5.23 Album za vizit karte PVC 63 x 95 za 100 vizit karti  kom  8 

5.24 Album za visit karte NBC 240   kom  9 

5.25 Podloga za papir sa štipaljkom  tvrda plastika kom  62 

5.26 Fascikla PVC sa podlogom za papir sa štipaljkom   kom  100 

5.27 Polica za dokumenta PVC - standard - providna   kom  135 

5.28 Polica za dokumenta PVC - džambo   kom  65 

5.29 Folija za plastificiranje A4 75 mic  PAK 1/100  PAK  9 

5.30 Folija za plastificiranje A4 100 mic  PAK 1/100  PAK  1 

5.31 Folija za plastificiranje 65x95mm  125 mic  PAK 1/100  PAK  2 

5.32 Ataše mapa PVC A4 kom  5 

5.33 Kutija za kataloge PVC  kom  15 

5.34 
Petoslojne kartonske kutije za pakovanje, sa rukohvatima i odvojenim poklopcem 

600x340x250   
kom  35 

  

Sva  dobra iz odeljka Odlaganje i arhiviranje  moraju biti kvalitetna kao što su 

proizvodi sa oznakom oznakom Esselte, Biromax, OfficeDepot, Leitz, Noki, 

Herlitz, Cassa, Fornax, Donnay, ili odgovarajuće 

    

  6.)  PISAĆI PRIBOR      

6.01 
Hemijska olovka 0,5 višekratna, sa gumenom grip zonom i niklovanim vrhom   

Wining 2062 ili odgovarajuće 
kom  1490 

6.02 Hemijska olovka - jednokratna sa niklovanim vrhom  kom  900 

6.03 Uložak PVC  za hemijsku olovku pod r.br. 6.01 kom  1020 

6.04 Patrone za naliv pero Waterman   kom  5 

6.05 Roler  gel   - 0,5mm   crni, plavi, crveni   kom  650 

6.06 Roler gel 0,7 mm - crni , plavi , crveni   kom  105 

6.07 Tanki flomaster za papir, alkoholni,  0,4mm kom  102 

6.08 Marker  permanent sa oblim vrhom 3mm   kom  316 

6.09 Marker permanent sa kosim vrhom  1-5mm  (crni, plavi, crveni)   kom  246 

6.10 Marker za sve površine (drvo, metal, staklo itd) kom  20 

6.11 Marker za CD   1mm   1/1   kom  66 

6.12 Marker za belu tablu, veliki (crni, crveni, plavi, zeleni)   kom  32 

6.13 Signir kosi vrh 4mm  (žuti, oranž, roze, zeleni - fluorescentni)   kom  740 

6.14 Grafitna olovka HB    kom  112 

6.15 Tehnička olovka 0,5   Rotring ili odgovarajuće    kom  310 

6.16 Grafitne mine HB za tehničke olovke  0,5   Rotring ili odgovarajuće kom  645 

6.17 
Gumica za brisanje grafitne olovke i drvenih boja sa svih vrsta papira  Rotring ili 

odgovarajuće 
kom  264 

6.18 Gumica u olovci, sa klik  mehanizmom  KOH-I-NOOR ili ekvivalentno kom  45 

6.19 Zarezač metalni   kom  55 
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6.20 Fineliner 0,3 mm  (plavi, crni)  kom  65 

  

Sva dobra iz odeljka Pisaći pribor moraju biti kvalitetna kao što su proizvodi sa 

oznakom Parker, Rotring, Staedtler, Maped, Stabilo, ili odgovarajuće  
    

  7.)  KANCELARIJSKI PRIBOR      

7.01 Heftalica ručna, metalno telo - spaja do 30 listova * kom  88 

7.02 Heftalica stona velika metalna - spaja do 100 listova * kom  58 

7.03 Heftalica stona velika metalna - spaja do 130 listova * kom  6 

7.04 Bakarna municija za malu heftalicu  24/6   PAK 1/1000* PAK  820 

7.05 Bakarna municija za stonu heftalicu   23/6  PAK 1/1000* PAK  41 

7.06 Bakarna municija za stonu heftalicu   23/8  PAK 1/1000* PAK  16 

7.07 Bakarna municija za stonu heftalicu   23/15  PAK 1/1000* PAK  20 

7.08 Bakarna municija za veliku stonu heftalicu 23/10  PAK  1/1000* PAK  16 

7.09 Bušač akata mali - buši do 10 listova* kom  12 

7.10 Bušač akata srednji - buši do 25 listova* kom  16 

7.11 Bušač akata srednji sa ručkom - buši do 30 listova* kom  32 

7.12 Bušač akata veliki sa ručkom - buši do 65 listova* kom  20 

7.13 Rasheftivač sa kočnicom  kom  85 

7.14 Čiode sa većom PVC glavom  1/18  PAK  23 

7.15 Rajsnedle u boji   kut 30 kom  PAK  29 

7.16 Spajalice  niklovane 28 mm   1/100  PAK  370 

7.17 Spajalice  niklovane 33 mm   1/100  PAK  345 

7.18 Spajalice  niklovane 50 mm   1/100  PAK  126 

7.19 Spajalice u boji 28 mm   1/50  PAK  75 

7.20 Spajalice u boji 50mm   1/25  PAK  23 

7.21 Kutija za spajalice magnetni klip   kom  50 

7.22 Čaša za olovke - mreža  kom  28 

7.23 Držač za selotejp  kom  32 

7.24 Korektor u traci 5x8 mm  kom  385 

7.25 Korektor na bazi vode 1/1  kom  185 

7.26 Korektor  i razređivač  2/1  kom  95 

7.27 Jastuče za pečate PVC malo (11x8 cm)  kom  25 

7.28 Jastuče za pečate PVC srednje (13x10 cm)  kom  31 

7.29 Mastilo za pečat   20ml plavo   kom  85 

7.30 Mastilo za pečat za trajne dokumete  30ml  kom  17 

7.31 Nakvasivač okrugli   kom  27 

7.32 KREP TRAKA 48mm x 50m  kom  13 

  

Dobra  označena * iz grupe Kancelarijski pribor moraju biti kvalitetna kao što 

su proizvodi sa oznakom  Maped, Novus, Delta,  ili odgovarajuće 
    

  8.)  PRIBOR ZA SEČENJE I PAKOVANJE      

8.01 Skalpel sa metalnim vođicama 9mm  - MAS - original  ili odgovarajuće kom  17 

8.02 Uložak za skalpel sa metalnim vođicama 9mm - MAS - original ili odgovarajuće   kom  29 

8.03 Skalpel veći 18 mm sa metalnom vođicom – MAS - original ili odgovarajuće   kom  13 

8.04 Uložak za skalpel veći 18 mm    kom  32 

8.05 Makaze za papir sa gumenom drškom 17cm  - MAS - original  ili odgovarajuće kom  50 

8.06 Lepak OHO 20gr  kom  97 

8.07 Lepak LONG TADE  kom  56 

8.08 Kanap deblji  500g  kom  11 

8.09 Kanap srednji  500g  kom  15 

8.10 Kanap tanji   500g  kom  11 

8.11 Metalni nož za otvaranje pisama i pošiljki   kom  15 

8.12 Lepljiva traka providna standard  25mm x 66m  Aero ili odgovarajuće kom  50 

8.13 Lepljiva traka providna standard 12mm x 10m Aero ili odgovarajuće kom  70 
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8.14 Lepljiva traka providna standard 19mm x 66m Aero ili odgovarajuće kom  35 

8.15 Lepljiva traka providna  48mm x 50m Aero ili odgovarajuće kom  80 

8.16 Lepljiva traka providna  15mmx33mm Aero ili odgovarajuće kom  110 

  9.)  PRIBOR ZA CRTANJE      

9.01 Lenjir PVC 30cm, providan, običan  kom  51 

9.02 Lenjir PVC 50cm, providan, običan  kom  19 

9.03 Trougao PVC , providan, običan  kom  16 

  10.)  KALKULATORI      

10.01 

Džepni kalkulator   CASIO SL160VER  (8 cifara, nezavisna memorija, solar+baterija 

(LR54), plastični poklopac, okvirne dimenzije 60x90 mm)  - original ili 

odgovarajuće  

kom  33 

10.02 
Stoni kalkulator CASIO MS-20S (20 cifara, solar+baterija(LR54), okvirne dimenzije 

150x100 mm) - original ili odgovarajuće  
kom  16 

10.03 

Kalkulator sa trakom  ATIVA AT 2100  (obračun poreza, konverzija valute, 

nezavisna memorija, ading rolna 57 mm,  tintini valjak IR 40T, 12 mesta, 2,7 linije u 

sekundi  - original ili odgovarajuće  

kom  14 

10.04 
Adapter AC za kalkulatore sa trakom  pod red.br. 14.3 (ATIVA AT 2100) - original 

ili odgovarajuće  
kom  1 

  11.) OSTALO       

11.01 Korpa za otpatke - mreža  kom  83 

11.02 Postolje za stoni kalendar   kom  55 

11.03 Uložak za stoni kalendar 1/1  kom  55 

11.04 Tabla od plute  60x90  kom  17 

11.05 Sprej za čišćenje monitora i  tastature,  250 ml  kom  90 

11.06 Maramice za čišćenje osetljivih površina, višenamenske, PAK 1/100  kom  30 

11.07 Baterije - ALKALNE - DURACELL (ili odgovarajuće) - AA 1.5 V  kom  246 

11.08 Baterije - DURACELL (ili odgovarajuće)- AA 1.2 V  PUNJIVE, 2450 mAh  kom  130 

11.09 Baterije - ALKALNE - DURACELL (ili odgovarajuće) - AAA 1.5 V  kom  166 

11.10 Baterije  - DURACELL (ili odgovarajuće)- AAA 1.2 V PUNJIVE, 1000mAh  kom  47 

11.11 Baterija  L3 932, jačina 12 V (za daljinski za rampu)  VARTA ili odgovarajuće  kom  6 

11.12 
Baterija  P23GA, jačina 12 V  (za daljinski za garažna vrata)  VARTA ili 

odgovarajuće  
PAK  1 

11.13 Baterije - LR 20 1.5V  kom  72 

11.14 Tintni  valjak IR-40T - za kalkulator  CASIO HR 150 TEC  kom  21 

11.15 CD – R (verbatim, maxell), slim  kom  237 

11.16 DVD-R (verbatim, maxell), slim  kom  465 

11.17 Identifikaciona kartica sa zihernadlom   kom  10 

 

ЗАХТЕВАНИ КВАЛИТЕТ ДОБАРА ПО СТАВКАМА   
  

Сва понуђена добра (за која је дат опис или упућивање на трговачку марку) морају 

испуњавати захтеве Наручиоца у погледу тражених карактеристика.   

  

Позивање Наручиоца на комерцијалне називе односно робне марке су само дескриптивног, а 

не рестриктивног карактера. Понуђач може у оквиру своје понуде за одговарајућу понуду 

доставити добро као замену у односу на  тражену робну марку под условом да докаже да 

је квалитет понуђеног добра одговарајући или супериоран у односу на захтевани тако 

што ће приложити узорак. Наручилац процењује да ли је квалитет приложеног добра 

одговарајући или супериоран у односу на захтевани.    
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Узорке Понуђача (ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА УЗОРКЕ ЗА ДОБРА КОЈА НУДИ КАО 

ОДГОВАРАЈУЋА РОБНИМ МАРКАМА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВА) коме буде 

додељен уговор наручилац ће задржати до коначне реализације уговора, ради упоређивања 

истих са свим каснијим добрима која ће исти испоручивати. Уколико у испорукама не буде 

достављано добро истоветно узорку достављеном уз понуду Наручилац задржава право да 

од Понуђача захтева испоруку добра које је истоветно сачуваном узорку, најкасније у року 

од 3 дана од дана испоруке, а првобитно достављено добро враћа Понуђачу у року од 24 сата 

по испоруци одговарајућег.  

 

Понуђачи којима не буде додељен уговор дужни су да у року од 7 дана од дана доношења 

одлуке о додели уговора преузму своје узорке у Дирекцији ЈП „Војводинашуме“ 

Петроварадин, Прерадовићева бр. 2. 

 

Сагласан са Техничким карактеристикама (спецификацијом) за ПАРТИЈУ БР.1  

  

  

                                                                          ____________________________________  

                            (Потпис одговорног лица понуђача  )  

  

 

                 М.П.   

 

 

 

Понуђач потписује овај образац у оквиру поглавља техничке карактеристике, чиме 

исти потврђује да је у потпуности упознат са захтеваним Техничким карактеристикама 

(спецификацијама) за Партију број 1 и да ће исте у целости испунити уколико њему 

буде додељен уговор, што потврђује потписом и печатом овог обрасца.  

 

                                                                 

НАПОМЕНА ПОНУЂАЧИМА: ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ЗА 

ОДРЕЂЕНУ ПАРТИЈУ/Е СЕ ДОСТАВЉА УЗ ПОНУДУ, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН.  
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ПАРТИЈА БР. 2  – Потрошни материјал за рачунаре и штампаче (кетриџи, тонери и 

остало)  

***„Техничка спецификација“ је исписана латиничним писмом, ради лакшег распознавања 

ознака тражених добара. 
Р. бр  Назив уређаја  ЈМ  ОЕМ 

назив  
Коли- 

чина  

1 HP LJ 1200/1220 Kom C7115A 22 

2 HP LJ 1010/1020/1022/3015/3020/3050 Kom Q2612A 72 

3 HP LJ P2015n/2014 Kom Q7553A 130 

4 HP LJ P1006/P1005 Kom CB435A 119 

5 HP LJ P1102w/1132/M1210/M1212 Kom CE285A 90 

6 HP LJ Pro 400 (M401d) Kom CF280A 104 

7 HP LJ M1536dnf/1566/1606 Kom CE278A 160 

8 HP LJ 1100 Kom C4092A 115 

9 HP LJ P1505/M1522 Kom CB436A 20 

10 HP LJ 1320 Kom Q5949A 32 

11 HP  LJ P2035/P2055 Kom CE505A 7 

12 HP LJ 5200 Kom Q7516A 25 

13 HP  LJ 9040 Kom C8543X 22 

14 HP LJ 5000 Kom C4129X 7 

15 HP LJ M 201/M125/M225 Kom CF283A 189 

16 HP LJ M1522 Kom CB436A 142 

17 HP LJ 600 M603 Kom CE390A 12 

18 HP LJ P 3015 Kom CE255A 25 

19 HP LJ M127fw, original toner - OEM  Kom CF183A 12 

20 HP LJ Pro M12a Kom CF279A 6 

21 HP CP 5225dn, Black  Kom CE740A 5 

22 HP  CP 5225dn,Yellow Kom CE742A 5 

23 HP  CP 5225dn, Cyan Kom CE741A 5 

24 HP  CP 5225dn, Magenta Kom CE743A 5 

25 HP  CLJ 5550, Black Kom C9730A 3 

26 HP CLJ 5550, Yellow Kom C9732A 3 

27 HP CLJ 5550, Cyan Kom C9731A 3 

28 HP CLJ 5550, Magenta Kom C9733A 3 

29 HP CP 5225dn, Black, original toner- OEM  Kom CE740A 7 

30 HP  CP 5225dn,Yellow, original toner- OEM Kom CE742A 6 

31 HP  CP 5225dn, Cyan -original toner- OEM Kom CE741A 6 

32 HP  CP 5225dn, Magenta -original toner- OEM Kom CE743A 6 

33 HP  CLJ 5550, Black -original toner- OEM Kom C9730A 4 

34 HP CLJ 5550, Yellow -original toner- OEM Kom C9732A 5 

35 HP CLJ 5550, Cyan -original toner- OEM Kom C9731A 4 

36 HP CLJ 5550, Magenta -original toner- OEM Kom C9733A 4 

37 HP COLOR LJ 2600N, black Kom Q6000A 1 

38 HP  CLJ MFP M477, Black, original toner- OEM Kom Q6470A 4 

39 HP CLJ MFP M477, Yellow ,   original toner- OEM Kom Q6472A 3 

40 HP  CLJ MFP M477, Cyan , original toner- OEM Kom Q6471A 3 

41 HP CLJ MFP M477, Magenta , original toner- OEM Kom Q6473A 3 

42 HP LJ M252 black, original toner- OEM Kom CF400A 1 

43 HP LJ M252 yellow, original toner- OEM Kom CF402A 1 

44 HP LJ M252 magenta, original toner- OEM Kom CF403A 1 

45 HP LJ M252 cyan, original toner- OEM Kom CF401A 1 

46 Color Laser Jet Pro MFP M176n, black Kom CF350A 2 
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47 Color Laser Jet Pro MFP M176n, cyan Kom CF351A 2 

48 Color Laser Jet Pro MFP M176n, yellow Kom CF352A 2 

49 Color Laser Jet Pro MFP M176n, magenta Kom CF353A 2 

50 HP DesingJet T 1300 ploter 72 Gray INK – original -OEM Kom C9374A 6 

51 

HP DesingJet T 1300 ploter 72 Photo Black INK – original 

- OEM Kom C9370A 6 

52 

HP DesingJet T 1300 ploter 72 Matte Black INK – original 

- OEM Kom C9403A 6 

53 

HP DesingJet T 1300 ploter 72 Yellow INK  - original - 

OEM Kom C9373A 6 

54 

HP DesingJet T 1300 ploter 72 Magenta INK  - original-

OEM Kom C9372A 6 

55 HP DesingJet T 1300 ploter 72 Cyan INK  - original-OEM Kom C9371A 6 

56 

HP DJ T 1300 ploter 72 Magenta and Cyan ph, original - 

OEM  Kom C9383A 5 

57 

HP DJ T 1300 ploter 72 Black and Yellow PH, original - 

OEM Kom C9384A 5 

58 

HP DJ T 1300 ploter 72 Gray and Photo Black ph, original-

OEM  Kom C9380A 5 

59 HP LJ Pro color M452 dn, black Kom CF410A 2 

60 HP LJ Pro color M452 dn, cyan Kom CF411A 2 

61 HP LJ Pro color M452 dn, yellow Kom CF412A 2 

62 HP LJ Pro color M452 dn, magenta Kom CF413A 2 

63 HP LJ PRO MFP M227 fdw,Original toner- OEM Kom CF230A 66 

64 HP LJ PRO MFP M227 fdw Kom CF230A 54 

65 HP InkJet 2800  black ph Kom C4810A 2 

66 HP InkJet 2800  cyan ph Kom C4811A 2 

67 HP InkJet 2800  magenta ph Kom C4812A 2 

68 HP InkJet 2800  yellow ph Kom C4813A 2 

69 HP InkJet 2800  cyan ink Kom C4836A 3 

70 HP InkJet 2800  magenta ink Kom C4837A 3 

71 HP InkJet 2800  yellow ink Kom C4844A 3 

72 HP InkJet 2800  black ink Kom C4838A 3 

73 HP DJ 1200 black ink Kom HP 45 3 

74 HP DJ 1200 color ink Kom HP78 2 

75 HP Office Jet K8600  cyan Kom C9386A 2 

76 HP Office Jet K8600  magenta Kom C9387A 2 

77 HP Office Jet K8600  yellow Kom C9388A 2 

78 HP Office Jet 150 mobile all-in-one  color ink, OEM Kom HP 95 1 

79 HP Office Jet 150 mobile all-in one   black ink, OEM Kom HP 94 1 

80 HP Office Jet K8600  black Kom C9385A 2 

81 HP designjet  500  black ph - original glave- OEM Kom C4810A 3 

82 HP designjet  500  cyan ph - original glave- OEM Kom C4811A 3 

83 HP designjet  500  magenta ph - original glave- OEM Kom C4812A 3 

84 HP designjet  500  yellow ph - original glave- OEM Kom C4813A 3 

85 HP designjet  500  black ink  - original kertridž- OEM Kom C4844AE 2 

86 HP designjet  500  cyan ink  - original kertridž- OEM Kom C4911A 3 

87 HP designjet  500  magenta ink  - original kertridž- OEM Kom C4912A 3 

88 HP designjet  500  yellow ink  - original kertridž- OEM Kom C4913A 3 
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89 HP office jet 5500 color, black ink, original- OEM Kom HP 56 2 

90 HP office jet 5500 color, tri clor cartridge, original OEM Kom HP 57 2 

91 Canon MF 4890 dw Kom 

3500B002

AA 9 

92 Cannon MC562w  black Kom 

Oki 

44469803 1 

93 Cannon MC562w  yellow Kom 

Oki 

44469704 1 

94 Cannon MC562w  magenta Kom 

Oki 

44469705  1 

95 Cannon MC562w  cyan Kom 

Oki 

44469706  1 

96 Canon MX300 ink  color Kom CL 41 2 

97 Canon MX300 ink   black Kom PG 40 2 

98 Fotokopir  Canon  IR 2016J Kom C-EXV14 0 

99 Fotokopir  Canon  IR2520 Kom C-EXV33 22 

100 Fotokopir  Canon  IR2018 Kom C-EXV14 40 

101 Fotokopir  Canon  IR2520 -original toner- OEM Kom C-EXV33 10 

102 Fotokopir  Canon  IR2018 -original toner - OEM Kom C-EXV14 20 

103 Fotokopir Canon NP 1015 Kom NPG-1 1 

104 Samsung ML-2160 Kom 

MLT-

D101S/ELS 6 

105 Fotokopir Konica Minolta Bizhub 164/185 Kom TN 116 26 

106 Konica Minolta PagePro 1300 Kom 

1710567-

002 3 

107 Ribon Epson LX-300 Kom EPSON 4 

108 Ribon Epson LQ-300 Kom EPSON 4 

109 Epson Acu Laser M2000 Kom 

C13S0504

36 2 

110 Film za Panasonik Telefaks KX-FC 268 fxt Kom KX-FA52E 3 

111 Toner  za Fax Panasonik KX-FAT 88 fxt Kom 

KX-FAT 88 

X 3 

112 Kyocera ecosys M4125 -OEM Kom TK 6115 20 

113 HP LJ Prom M102a -OEM Kom CF 217A 4 

114 HP M404dw Kom 

59A  

CF259A         15 

115 HP 227dw Kom 

32A  

CF232A      20 

116 HP M102a Kom 

19A  

CF219A    20 

117 HP M102a Kom 

17A  

CF217A    10 

  
Технички захтеви, појашњења и додатни услови за тонер касете и кертриџе   

• ОЕМ (Original Equipement Manufacturer) - Назив за оригиналне тонере, 

кертриџе и рибоне који су нови и произведени од стране произвођача 

опреме/уређаја.    

• Понуђач мора да је овлашћен за продају оригиналних тонер касета и кертриџа 

(ОЕМ) произвођача „Hewlеtt-Packard“. 
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• Овлашћење се доказује достављањем документа у виду овлашћења/изјаве/потврде 

издатог од стране произвођача или представништва произвођача за територију 

Републике Србије. 

• Понуђач може понудити ОЕМ производе или одговарајуће (еквивалентне) 

Заменске („for use“) производе, за сваки уређај из спецификације. За позиције где 

је у опису назначено ‘оригинал ОЕМ’, Понуђач треба да понуди искључиво 

оригинални (ОЕМ) производ.   

• ОЕМ тонери и кертриџи морају бити нови и оригинални производи који су 

произведени од произвођача опреме за коју се набављају и морају бити испоручени у 

оригиналним фабричким паковањима (холограм, заштитна налепница и сл. у 

зависности од произвођача опреме)    

• Заменски тонери и кертриџи су производи са сопственом робном марком, а у свему 

еквивалентни оригиналима, који по својим карактеристикама, перформансама и 

функционалношћу одговарају оригиналним тонерима и кертриџима и морају бити 

испоручени у оригиналним фабричким паковањима.    

• Уколико понуђач нуди Заменске тонере потребно је да исти буду произведени од 

стране произвођача који поседује важеће сертификате ISO 9001:2015 (Стандард за 

менаџмент квалитетом), ISO 14001:2015 (Стандард за заштиту животне средине) или 

одговарајуће стандарде.   

• Као доказ да произвођач понуђених тонер касета поседује сертификате ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВИ СЛЕДЕЋЕ 

ДОКУМЕНТЕ:   

o Оригинална изјава произвођача Заменских тонера насловљена на 

Понуђача  којом произвођач заменских тонера потврђује да се његова 

производња одвија у складу са наведеним стандардима и којим 

одобрава Понуђачу да продаје (дистрибуира) његове производе и 

приказује (прилаже) захтеване сертификате,    

o Копије важећих сертификата оверених печатом и потписом 

произвођача заменских тонера,    
• Потврду од Акредитационог тела Србије или другог међународно признатог 

акредационог тела да је сертификациона кућа, која је издала захтеване сертификате 

на име произвођача заменских кертриџа/тонера, акредитована код акредитационог 

тела за обављање послова оцењивања усаглашености и издавање сертификата према 

стандардима захтеваним у претходном ставу.    

• Понуђач је обавезан да у зависности од динамике генерисања отпада од стране  

Наручиоца,  периодично организује преузимање и транспорт истрошених тонер 

касета и кертриџа са локације Дирекције ЈП, Прерадовићева 2, Петроварадин, без 

накнаде трошкова превоза, склађења и даљег третирања (рециклирања) преузетог 

отпада и достави Наручиоцу документ о кретању отпада.    

• Понуђач треба да достави копију важеће „Дозволе за сакупљање и транспорт 

неопасног отпада на територији Републике Србије“ у складу са Законом о управљању 

отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09).   

• Уколико понуђач не поседује дозволе сагласно са Законом из области заштите 

животне средине ( „Службени гласник  РС“ број 135/2004), Законом о управљању 

отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09) усаглашеним са прописима ЕУ, 

потребно је да достави доказ (Уговор о пословно техничкој сарадњи) о сарадњи са 

предузећем које поседује исте и које ће вршити преузимање истрошених тонер касета 

уместо Понуђача уз издавање документа о кретању отпада, сагласно закону. У овом 

случају се прилаже копија дозволе из претходног става која гласи на предузеће са 

којом понуђач има закључен уговор о пословно техничкој сарадњи. 

• Евентуални трошкови услед оштећења на уређајима у којима се користе замснке 

тонер касете, а која су последица неправилности на испорученом производу, биће 

надокнађени од стране Понуђача.    

• Рок испоруке, максимално 72 сата од момента слања поруџбенице Наручиоца. Места 

(локације) испоруке су дата у тескту ове конкурсне документације.    
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• У случају да Наручилац уочи недостатак у квалитету штампе или било који други 

недостатак на кертриџу (тонеру) током експолатације, изабрани Понуђач је дужан да 

у року од 24 сата (следећи радни дан) од момента рекламације производа Наручиоцу 

достави нов кертриџ (тонер) и преузме рекламирани производ о сопстевном трошку.   

 

Сагласан са Техничким карактеристикама (спецификацијом) за ПАРТИЈУ БР.2  

  

 

 

 

                                                              ____________________________________  

                                      (Потпис одговорног лица понуђача  )  

  

 

 

           М.П.   

  

 

Понуђач потписује овај образац у оквиру поглавља техничке карактеристике, чиме 

исти потврђује да је у потпуности упознат са захтеваним Техничким 

карактеристикама (спецификацијама) за Партију број 2 и да ће исте у целости 

испунити уколико његова понуда буде изабрана као најприхватљивија, што потврђује 

потписом и печатом овог обрасца.  

 

                                                               

НАПОМЕНА ПОНУЂАЧИМА: ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ЗА 

ОДРЕЂЕНУ ПАРТИЈУ/Е СЕ ДОСТАВЉА УЗ ПОНУДУ, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН 

ПЕЧАТОМ.  
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3.2. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА:  

  

   ПАРТИЈА БРОЈ 1 И ПАРТИЈА БРОЈ 2  

  

Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испорученог добра (за Партију 

број 1 и Партију број 2) на месту пријема, током  и после испоруке.  

   

Уколико се након контроле квалитета установи да испоручена добра не одговарају 

уговореном квалитету и стандардима, Купац (наручилац) има права, односно 

Продавац (изабрани понуђач) има обавезе, како је то регулисано одредбама 

купопродајног уговора, према моделу уговора за одређену партију, датом у овој 

конкурасној документацији.  
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА ( у даљем тексту: Закон) И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА:  

  

4.1.   Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из   члана 75. Закона   

  

Понуђач  у поступку јавне набавке мора доказати да:   

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

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као чланови 

организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 

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

давања мита, кривично дело преваре,   

3) брисана је 

4) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.   

  

Понуђач  је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

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

заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде.  

  

4.2.   Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона 

  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођаче 

достави доказе о испуњености обавезних услова за учешће наведених  у члану 75. став 1 

тачке 1) до 4) Закона.  

 

4.3.   Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе   понуђача у складу са чланом      

81. Закона  

 

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

испуни обавезне услове за учешће из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. Изјаву из 

члана 75. став 2. Закона, мора сачинити сваки понуђач из групе понуђача.   
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4.4.   Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75.  ЗЈН  

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПРОПИСАНИ 

ЧЛАНОМ 75. ЗАКОНА КОЈЕ 

ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

1. Право на учешће у поступку има 

понуђач ако је регистрован код 

надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар. 

ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда. 

ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре. 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Копија личне карте или пасоша. 

Напомена: 

- У случају да понуду подноси група понуђача, овај 

доказ доставити за сваког учесника из групе; 

- У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача 

(ако је више подизвођача, доставити за сваког од њих). 

2. Право на учешће у поступку има 

понуђач уколико он и његов законски 

заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела 

 

- као члан организоване криминалне 

групе, 

- није осуђиван за кривична дела 

против привреде, 

- кривична дела против животне 

средине, 

- кривично дело примања или давања 

мита, 

- кривично дело преваре. 

ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из казнене евиденције, 

односно Уверење првостепеног 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 кривично дело против 

привреде, кривична дела против заштите животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре. За побројана кривична дела 

надлежни судови, чија уверења је потребно 

доставити, су: 

- Основни суд на чијем подручју је седиште 

правног лица и 

- Виши суд у Београду (посебно одељење за 

организовани криминал) да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе. 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК ПРАВНОГ ЛИЦА: 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова, 

према месту рођења или месту пребивалишта лица, да 

није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против 

заштите животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре.  

Напомена: 

- У случају да понуду подноси правно лице потребно је 

доставити ове доказе и за правно лице и за законског 

заступника; 

- У случају да правно лице има више законских 

заступника за сваког од њих треба доставити ове 

доказе; 

- У случају да понуду подноси група понуђача, ове 

доказе доставити за сваког учесника из групе; 

- У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача 

(ако је више подизвођача, доставити за сваког од 

њих). 
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 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова, 

према месту рођења или месту пребивалишта лица, да 

није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против 

заштите животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре. 

 

 ВАЖИ ЗА СВЕ: 

 Ови докази не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 

3. 
 Брисана је.  

4. Право на учешће у поступку има 

понуђач ако је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије 

или стране државе када има седиште на 

њеној територији. 

 ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО 

ЛИЦЕ: 

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и 

привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

- Уверење надлежне управе локалне самоуправе 

(Управе јавних прихода града, односно општине) да 

је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода. 

Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, 

уместо два горе наведена доказа треба да достави 

уверење Агенције за приватизацију да се налази у 

поступку приватизације; 

- У случају да понуду подноси група понуђача, ове 

доказе доставити за сваког учесника из групе; 

- У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача 

(ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). 

ВАЖИ ЗА СВЕ: 

- Ови докази не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 

5. 
Право на учешће у поступку има 

понуђач који поштује обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, који немају 

забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде. 

Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. 

Закона (на обрасцу из конкурсне документације – 

поглавље 13) – под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, оверену печатом и 

потписану од стране одговорног лица понуђача. 

Напомена: 

У случају да понуду подноси група понуђача, Изјава 

мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом. 

 

НАПОМЕНА: НАРУЧИЛАЦ НЕ ЗАХТЕВА ДОДАТНЕ УСЛОВЕ ЗА ПОНУЂАЧА.  
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ЗА ДОКАЗИВАЊЕ  ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 

ПОНУЂАЧ МОРА ПОДНЕТИ СВАКИ ОД ЗАХТЕВАНИХ ДОКУМЕНАТА у складу 

са горе наведеним Упутством за одговарајућу Партију, искључиво у облику, форми, 

старости  и од оног издаваоца – како захтева наручилац.   
 

НАПОМЕНА:  

 

- Докази о испуњености обавезних услова из члана 75. (осим изјаве из члана 75. став 2. 

Закона) могу се доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења 

одлуке о додели уговора да тражи од понуђача коме ће доделити уговор, да достави на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Уколико понуђач у 

остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на 

увид оригинал или оверену копију тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена 

као неприхватљива.  

 

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој 

су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Понуђач није дужан да 

доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. 

Понуђач је дужан да, у том случају, у понуди наведе интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова  јавно доступни.  

 

- Понуђач не мора да доставља доказе да испуњава обавезне услове за учешће из члана 

75. став 1. тачка 1 до 4 ЗЈН, уколико је уписан у Регистар Понуђача код Агенције за 

привредне регистре. У том случају подносилац понуде треба да достави Извод  из 

регистра понуђача Агенције за привредне регистре или уколико то не доставља, онда 

мора обавезно да наведе интернет страницу на којој су ти подаци јавно доступни и где 

наручилац може да провери тај податак.  

 

- 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, у складу са чланом 79. став 7. Закона. Ако се у држави у 

којој понуђач има седиште не издају докази из члана 75. Закона, 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.  

 

- 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. Понуђач не мора да достави Образац трошкова 

припреме понуде.  

  

 

4.5.   Битни недостаци понуде у складу са чланом 106. Закона  

  

Понуђач ће понуду одбити као неприхватљиву у складу са чланом 106. ЗЈН уколико:  

 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  

2) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;  

3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  

4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.  
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4.6. Под ДРУГИМ НЕДОСТАЦИМА ПОНУДЕ, због којих неће бити могуће утврдити 

стварну садржину понуде или неће бити могуће упоредити је са другим понудама,  

сматраће се ако нису испуњени следећи захтеви или је поступљено противно следећим 

захтевима:  

  

1. Понуда мора бити поднета по партијама, за једну или обе партије. Понуда мора 

обухватити целокупан предмет партије, све ставке у партији. Понуда поднета за 

делимичан број ставки је неприхватљива.  

  

2. Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, 

недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима. Понуђачима 

ће на писани или усмени захтев бити достављена и спецификација тражених добара у 

excel тебели, као помоћна табела за тачно попуњавање обрасца Понуде. Није 

дозвољено попуњавање графитном оловком. По потреби, обрасци се могу 

фотокопирати.  

  

3. ПОНУЂАЧ УЗ ПОНУДУ ДОСТАВЉА УЗОРКЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1, у складу са 

упутством у оквиру Поглавља број 1.9 – Подношење понуда и понуде са узорком.  

  

4. Понуда не сме да садржи варијанте.  

  

5. Уколико понуђач доставља понуде  за обе партије доставља их у одвојеним 

ковертама, затворене на начин да се приликом отварања може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отварају.  

На коверти мора бити залепљен образац из поглавља 1.6. - Пропратни образац и 

мора бити назначена партија за коју се подноси понуда. У случају када понуђач 

доставља узорке доставља их у затвореној коверти/кутији са залепљеним обрасцем из 

поглавља 1.6.1. -  Пропратни образац за подношење понуде – узорак.  

  

6. Понуда се доставља у оригиналу, мора садржати потпис одговорног лица понуђача 

или лица које има овлашћење да потпише понуду у име понуђача и печат понуђача 

на свим обрасцима, у супротном сматра се да понуда има битне недостатке, с 

обзиром да наручилац неће бити у могућности да утврди веродостојност исте.  

  

7. Свака исправка садржаја понуде, додаци између редова, брисања и сл. нису 

дозвољени. Ако се врши исправка уписаног  податка, првобитно унети податак  

обавезно мора бити прецртан или избељен коректором и правилно попуњен, а 

место начињене грешке парафирано и оверено печатом понуђача. Уколико 

исправке нису вршене на наведени начин сматра се да понуда има битне недостатке, с 

обзиром да наручилац неће бити у могућности да утврди  њену стварну садржину.     

  

8. Понуда мора бити сачињена на српском језику. Превод документа на српски језик 

мора бити сачињен како је објашњено у глави 5, поглавље број 5.1. конкурсне 

документације.  

  

9. Понуђене јединичне и укупна цена, са и без ПДВ, морају бити исказане у Обрасцу 

понуде. Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни 

елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде,  попуњени према захтевима 

образца и оверени потписом и печатом одговорног лица понуђача. Стога ова 

конкурсна документација не садржи засебан образац структуре цене. Ако понуђач  у 

Образцу понуде није правилно и у целини попунио податке о основним елементима 

понуђене цене, сматраће се да није сачинио образац структуре цене, што представља 

битан недостатак понуде (неће моћи да се утврди стварна садржина понуде)  и понуда 

ће бити оцењена као неприхватљива. 
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Да ли су правилно исказане укупне цене, Комисија за јавну набавку проверава на 

отварању понуда  и приликом стручне оцене понуда, полазећи од јединичних цена, а у 

случају неслагања поступиће у складу са Законом. 

 

10. Понуда мора да садржи доказе којима се потврђује да понуђена добра за 

партију/е испуњавају све тражене ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ. Под овим 

се подразумева да је Понуђач дужан да уз понуду ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2, достави 

све потребне документе (копије сертификата, дозвола и уговора) у случајевима 

наведеним у Техничким захтевима,   (стр бр 20 и 21).    
  

11. Понуђач доставља за партију/е попуњен, потписан и печатиран образац у оквиру 

Поглавља број 3. Техничке карактеристике (спецификације) предмета јавне набавке 

обликован по партијама, чиме исти потврђује да је у потпуности упознат са 

захтеваним Техничким карактеристикама (спецификацијама) за одређену 

партију и да ће исте у целости испунити уколико њему буде додељен уговор, што 

потврђује потписом и печатом овог обрасца.  
 

12. Понуда мора да садржи ДОКАЗЕ којима се доказује испуњеност обавезних услова 

из члана 75. Закона, у једном примерку, без обзира да ли Понуђач понуду подноси за 

једну или за обе партије, а све у складу са упутством садржаним у поглављу 4.4. ове 

конкурсне документације. 

  

 

Од ПОНУЂАЧА  се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и 

спецификације које су садржане у конкурсној документацији.    
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

  

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у 

погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке, а од 

којих захтева  и околности  зависи прихватљивост понуде.  

  

5.1. Језик на којем понуда мора бити састављена  

 

Понуда мора бити састављена на српском језику.   

Захтеване копије међународних сертификата тражене за Партију 2 у оквиру Поглавља 3. (у 

делу под називом: Технички захтеви, појашњења и додатни услови за тонер касете и 

кертриџе) страна 20. конкурсне документације, се достављају у изворном облику на неком од 

званичних језика наведених стандардизационих тела - енглеском, немачком, француском или 

руском језику, без потребе превођења на српски језик. Наведена могућност достављања 

понуде на страном језику - енглеском, немачком, француском или руском, односи се на део 

понуде у којем се захтевају сертификати а који су појединачно наведени у Поглављу 3. 

страна 20, део под називом: Технички захтеви, појашњења и додатни услови за тонер касете 

и кертриџе, алинеја пета и шеста. У складу са ставом 3. члана 18. Закона о јавним набавкама, 

Наручилац задржава право да уколико у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део 

понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем 

је дужан да изврши превод тог дела понуде. У случају спора релевантна је верзија конкурсне 

документације, односно понуде, на српском језику.  

  

 5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена  

  

Понуђачи понуде могу да пошаљу поштом или предају лично на адресу:   

ЈП «Војводинашуме» Прерадовићева број 2,  21131 Петроварадин  
  

Могућност подношења понуде у електронском облику, наручилац не предвиђа.  

  

Понуде морају бити у затвореним ковертама или кутијама, са на коверти/кутији 

залепљеним обрасцем из поглавља 1.6.  Пропратни образац. Понуда – узорак се доставља 

са залепљеним обрасцем из поглавља 1.6.1. у складу са упутством из поглавља број 1.9. 

Конкурсне документације.  

Понуда мора да садржи следеће:  

1. Доказе којима се доказује испуњеност обавезних услова за УЧЕШЋЕ понуђача у 

поступку јавне набавке из члана 75. Закона, у облику и форми према упутствима које 

је дао Наручилац (уколико понуђач подноси понуду за више партија, довољно је да 

доказе за испуњење обавезних услова достави у једном примерку);   

Доказе за обавезне услове из члана 75. Став 1. Тачка 1, 2 и 4, не мора да доставља 

понуђач који је уписан у регистар понуђача Агенције за привредне регистре  до 

дана истека рока за подношење понуда.  

2. Попуњен, потписан и оверен печатом Образац понуде за партију за коју подноси 

понуду (код заједничке понуде понуда садржи обавезно и Споразум, као и Изјаву о 

именовању носиоца посла ако су се учесници групе понуђача тако договорили);   

3. Попуњен, потписан на предвиђеном месту и оверен печатом Модел уговора за 

партију за коју подноси понуду;   

 

4. Средство финансијског обезбеђења и то: 

- за озбиљност понуде - за сваку партију посебно, подноси се по једна потписана и 

оверена печатом бланко соло меница, доказ о регистрацији менице за сваку меницу 

која се доставља и по један попуњен, потписан и оверен печатом образац меничног 

овлашћења у оригиналу, за сваку меницу (образац је дат у конкурсној 

документацији). 
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- картон депонованих потписа, у једном примерку без обзира на број партија за које се 

подноси понуда, који може бити у обичној фотокопији, оверен од стране Бaнке на дан 

уписа менице у Регистар меница и овлашћења. Картон депонованих потписа мора се 

односити на лице које је потписник менице и меничног овлашћења, односно ако лице 

које је наведено на картону депонованих потписа није овлашћено за заступање привредног 

субјекта (не налази се у решењу Агенције за привредне регистре), а потписник је менице, 

неопходно је доставити и специјално пуномоћје сходно члану 91. став 4. Закона о 

облигационим односима). 

 

5. Попуњена, потписана и оверена печатом Изјава о независној понуди за сваку 

партију посебно;   

 

6. Попуњена, потписана и оверена печатом Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 

2 Закона за сваку партију посебно;  

7. Попуњен, потписан и оверен печатом Образац у оквиру Техничких 

карактеристика за партију за коју подноси понуду;  

8. ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2, уколико понуђач нуди заменске тонере доставља сва 

потребне документа (копије сертификата, дозвола и уговора) у случајевима 

наведеним у Техничким захтевима (стр. бр. 20).  

 

Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, као и докази које 

захтева наручилац у циљу могућности упоређивања понуда и утврђивања стварне 

садржине понуда, већ су наведени у поглављу 4.5 конкурсне документације и они уједно 

представљају, уколико нису испуњени, битне недостатке понуде.   

  

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

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

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

потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији (Изјава 

чланова групе дата је у поглављу 7. конкурсне документације), изузев образаца који 

подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о 

независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2 Закона...) који морају 

бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.  

  

5.3. Партије, варијанте   
  

Јавна набавка је обликована у две партије. Понуда са варијантама  није дозвољена.  

  

5.4. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона  

  

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: ЈП „Војводинашуме“ 

Петроварадин, Прерадовићева 2 са назнаком: 

 

„Измена  понуде за јавну набавку КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ 2020.год., редни 

број 58/20 - НЕ ОТВАРАТИ“, 

„Допуна понуде за јавну набавку КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ 2020.год., редни 

број 58/20 – НЕ ОТВАРАТИ“ 
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„Опозив понуде за јавну набавку КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ 2020.год., редни 

број 58/20 – НЕ ОТВАРАТИ“ 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ 2020.год., 

редни број 58/20 – НЕ ОТВАРАТИ“. 

 

На полеђини коверте 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. 

  

5.5. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено 

да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више 

заједничких понуда  

  

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 понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

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

  

5.6. Понуда са подизвођачем  

 

Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:  

  

- у Обрасцу понуде наведе опште податке о подизвођачу, 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;   

- попуни, овери печатом и потпише образац „Подаци о подизвођачу“ из конкурсне 

документације; - за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености услова на начин 

предвиђен у поглављу 4.2 конкурсне документације.   

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.   

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

односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.   

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 

утврђивања испуњености услова.   

  

5.7. Заједничка понуда  

  

Понуду може поднети група понуђача.   

Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке о:   

 

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

заступати групу   понуђача пред наручиоцем; 

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора; 

- податке о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

- податке о пониђачу који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења;  

- податке о понуђачу који ће издати рачун; 

- број текућег рачуна на који ће бити вршена плаћања; 

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
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За сваког понуђача из групе понуђача мора да се попуни, овери печатом и потпише образац 

„Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ из конкурсне документације. 

Група понуђача може да се определи да обрасце потписују и печатом оверавају сви понуђачи 

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

потписати и печатом оверити образце. ИЗЈАВА чланова групе понуђача о именовању 

носиоца посла, дата је у конкурсној документацији, у поглављу  7,  Изјаву о независној 

понуди и Изјаву о поштовању обавеза из члана 75 став 2 Закона, не може у име осталих да 

потпише носилац посла, ови образци морају бити потписани и оверени печатом од стране 

сваког понуђача из групе понуђача.  

  

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 

1.тач.1) до 4) Закона.  

 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу.  

   

5.8. Захтеви у погледу места испоруке добара, цена, начина и услова плаћања и 

других околности од којих зависи прихватљивост понуде  

 

МЕСТО  ИСПОРУКЕ  ДОБАРА   

  

Све понуде (за обе Партије) дати на паритету fco Дирекције ЈП и огранака предузећа:  

  

 - Дирекција ЈП «Војводинашуме», Петроварадин, ул. Прерадовићева бр. 2  

- ШГ «Банат» Панчево, ул. Максима Горког бр. 24  

- ШГ «Сомбор», Сомбор, ул. Апатински пут  бр. 11   

 - ШГ «Нови Сад», Нови Сад, Бул. Ослобођења 127  

 - ШГ «Сремска Митровица» Ср. Митровица,  ул.  Паробродска бр. 2  

 - «Војводинашуме- Ловотурс» - Петроварадин, ул. Прерадовићева бр. 2  

 - «Војводинашуме - турист» – Петроварадин, Прерадовићева 2.  

  

Наручилац је обавезан да о свакој насталој промени места испоруке извести Понуђача у року 

од 3 дана пре промене.   

 

  

5.9. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди  
  

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима без пореза на додату вредност.  

  

Током трајања уговора, јединичне цене су фиксне и непроменљиве.  

  

Цене у понуди се исказују:  ЦЕНА на паритету ФРАНКО МЕСТО ИСПОРУКЕ код 

наручиоца.   

  

Цене исказати као коначне, са свим урачунатим трошковима и попустима.  

Сви евентуални попусти у цени морају одмах бити исказани у њој, путем приказивања 

коначне цене, а не накнадним обрачунавањем, приликом чега се цена исказује са свим 

трошковима набавке добара (осигурање робе, трошкови превоза, трошкови амбалаже и др.) 

без ПДВ-а.  

 

НАПОМЕНА: Укупна понуђена вредност (цена) као и јединичне цене у табеларном 

обрасцу понуде морају бити јасно уписане, а свака исправка мора бити парафирана од 

стране Понуђача и оверена печатом.  
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона, односно захтеваће детаљно образложење свих њених саставних делова 

које сматра меродавним.  

  

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: Одложено плаћање, у року од најмање 30 дана а највише 45 дана 

од дана уредно испостављаних фактура за плаћање, а на основу сукцесивних испорука 

предметних добара.  

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуда.  

РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА:   

ПАРТИЈА БР. 1:  
Испорука добара вршиће се сукцесивно зависно од потреба Наручиоца у току трајања 

уговора о набавци добара. Рок за сваку појединачну испоруку добара која су предмет 

јавне набавке је 3 дана од дана достављања требовања од стране Наручиоца. Требовање 

од стране наручиоца доставља се понуђачу (Продавцу) у писаној форми.    

  

ПАРТИЈА БР.2:   
Испорука добара вршиће се сукцесивно зависно од потреба Наручиоца у току трајања 

уговора о набавци добара. Рок за испоруку добара за Партију број 2 износи 72 сата од 

момента слања поруџбенице.  

  

5.10.  Критеријум за доделу уговора   

  

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  

 

У случају да два или више понуђача понуде исту цену предност има понуђач који је понудио 

дужи рок плаћања. У случају да су понудили и исти рок плаћања Комисија ће, у присуству 

понуђача, жребом одредити који понуђач има предност.   

 

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају 

једнаку најнижу понуђену цену. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у 

присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који 

су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће извући само један 

папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима 

који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем 

жреба.  

  

5.11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 

обезбеђења испуњења обавеза понуђача  

  

Понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза  средством финансијског обезбеђења, како 

следи: 

ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ, УЗ ПОНУДУ, обавезно се прилаже ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ 

ПОСЕБНО:  

 

1. БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦА, оверена само печатом и потписом понуђача,   

2. ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ код Народне банке Србије за 

предметну јавну набавку (у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и 

начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл.гл.РС“ бр.56/11), а на основу 

члана 47а став 6. Закона о платном промету („Сл.гл.РС“ бр.3/2002 и 5/2003 и  

„Сл.гл.РС“ бр.43/2004, 62/2006 и 31/2011),  
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3. МЕНИЧНО ПИСМО (попуњено, печатом оверено и потписано) чији је образац у 

прилогу, у коме понуђач уписује износ 10% од вредности понуде за ту партију 

(понуђене укупне цене, без ПДВ).  
 

4. КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА, у једном примерку без обзира на број 

партија за које се подноси понуда, који може бити у обичној фотокопији, оверен од 

стране Бaнке на дан уписа менице у Регистар меница и овлашћења. Картон 

депонованих потписа мора се односити на лице које је потписник менице и 

меничног овлашћења, односно ако лице које је наведено на картону депонованих 

потписа није овлашћено за заступање привредног субјекта (не налази се у решењу 

Агенције за привредне регистре), а потписник је менице, неопходно је доставити и 

специјално пуномоћје сходно члану 91. став 4. Закона о облигационим односима). 

  

Гаранцију за озбиљност понуде (меницу) наручилац ће наплатити у целости у случају 

да понуђач који наступа самостално или са подизвођачем или као овлашћени члан 

групе понуђача:  

- Након истека рока за подношење понуда повуче, опозове  или мења своју понуду;  

- Ако му је додељен уговор а он благовремено не потпише уговор о јавној набавци;  

- Ако му је додељен уговор а он не достави тражена средства финансијског обезбеђења 

за добро извршење посла.  

- У случају да било који од наведених докумената није приложен или није приложен у 

захтеваном облику, понуда ће бити оцењена као неприхватљива.   

 

ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА - Понуђач коме буде додељен уговор ће непосредно пре 

закључења уговора, доставити ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ ПОСЕБНО:  

  

1. БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦУ, оверену само печатом и потписом понуђача,  

2. ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ код Народне банке Србије за 

предметну јавну набавку (у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и 

начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл.гл.РС“ бр.56/11), а на основу 

члана 47а став 6. Закона о платном промету („Сл.гл.РС“ бр.3/2002 и 5/2003 и  

„Сл.гл.РС“ бр.43/2004, 62/2006 и 31/2011),  

3. МЕНИЧНО ПИСМО чији је образац у прилогу, при чему менично писмо мора 

бити попуњено и оверено и у коме понуђач уписује износ 10%  од уговореног 

износа, без ПДВ-а, а у циљу доброг извршења посла, са роком важности за време 

трајања уговора  и свих његових евентуалних анекса.  

  

  

У прилогу:    

    - Образац меничног писма - за озбиљност понуде  

    - Образац меничног писма - за извршење уговора  
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На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 

54/70, 57/89 и "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96) издајем  

  

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО,  

СОЛО МЕНИЦЕ  

  

КОРИСНИК: ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2  

  

 Текући рачун: 205-601-31  код: Комерцијална банка АД Београд  

   Матични број: 08762198     ПИБ: 101636567  

  

Предајемо вам ______ бланко, соло меницу број _____________________________и 

овлашћујемо ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2, као Повериоца, да је 

може попунити на износ до_________динара (словима:_________________ динара) као 

средство обезбеђења озбиљности понуде у поступку јавне набавке добара: 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 

РАЧУНАРЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ ЗА 2020. ГОД. и овлашћујемо ЈП 

''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2 као Повериоца, да безусловно и неопозиво 

без протеста и трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима изврши наплату са свих 

рачуна Дужника - Издаваоца менице из његових новчаних средстава, односно друге 

имовине.  
  

Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана примљеног обавештења 

од стране Дужника – Издаваоца менице да одустаје од учешћа у поступку јавне набавке.  
  

Овлашћујемо пословне банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет 

свих наших рачуна, као и да налог за наплату из овог меничног писма заведу у редослед 

чекања у случају да на нашим рачунима нема средстава или нема довољно средстава, због 

поштовања приоритета у наплати са рачуна.  
  

Меница коју смо предали Повериоцу је важећа и признајемо је за своју и у случају да пре 

њене реализације дође до промене лица овлашћеног за заступање или промене лица 

овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, као и у случају наступања 

статусних промена код Дужника и других промена од значаја за правни промет.  
  

  

Датум издавања Овлашћења  

  

      __________________   

   ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ  

_____________________________  

_____________________________  

   Адреса:  __________________________________  

__________________________________  

   Мат.бр.  __________________________________  

   ПИБ  __________________________________  

   

 

Директор  

  

 
М.П. 
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На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ",  бр. 16/65, 

54/70, 57/89 и "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96) издајем  

  

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО,  

СОЛО МЕНИЦЕ  

  

    КОРИСНИК: ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2  
  

 Текући рачун: 205-601-31  код: Комерцијална банка АД Београд  

   Матични број: 08762198      ПИБ: 101636567  
  

Предајемо вам ______ бланко, соло меницу број _________________ и овлашћујемо ЈП 

''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2, као повериоца, да је може попунити на 

износ до _______________динара (словима: _______________________ динара), за износ 

дуга са свим припадајућим обавезама и трошковима по основу купопродајног  Уговора бр. 

______ од ________________.год. или последњег анекса проистеклог из овог уговора. 

Овлашћујем ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2, као Повериоца, да 

безусловно и неопозиво без протеста и трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима 

изврши наплату са свих рачуна Дужника - Издаваоца менице из његових новчаних средстава, 

односно друге имовине.  
    

Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа из напред 

наведеног купопродајног Уговора,  или трећег дана од доспећа његовог последњег Анекса.  
  

Овлашћујемо пословне банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет 

свих наших рачуна, као и да налог за наплату из овог меничног писма заведу у редослед 

чекања у случају да на нашим рачунима нема средстава или нема довољно средстава, због 

поштовања приоритета у наплати са рачуна.  
  

Меница коју смо предали Повериоцу је важећа и признајемо је за своју и у случају да пре 

њене реализације дође до промене лица овлашћеног за заступање или промене лица 

овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, као и у случају наступања 

статусних промена код Дужника и других промена од значаја за правни промет.  
  

  

Датум издавања Овлашћења  

  

    ____________________  

   ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ  

_____________________________  

_____________________________  

   Адреса:  __________________________________  

  

   Мат.бр.  __________________________________  

   ПИБ  __________________________________  

  

   

М.П.  

Директор  

  

_______________________________  
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5.12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче  

  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање.  

  

Информације у вези са проверавањем, објашњењем, мишљењем и упоређивањем понуда, 

као и препоруке у погледу избора најповољније понуде, неће се достављати понуђачима, 

као ни једној другој особи која није званично укључена у процес, све док се не објави име 

понуђача коме се додељује уговор.   

  

Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 

конкурсној документацији који су посебним прописом утврђени као поверљиви.  

  

Понуђач је обавезан да у својој понуди назначи који се од достављених документа односи на 

државну, војну, службену или пословну тајну.   

  

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и 

поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно 

пријава.   

  

Чланови комисије за јавну набавку морају да чувају податке и поступају са документима у 

складу са степеном поверљивости.    

  

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену 

критеријума и рангирање понуде.    

  

5.13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде  

  

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет 

дана пре истека рока за подношење понуда.   

  

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде као и 

указивање на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,  

заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: ул. Прерадовићева  бр. 2,  

Петроварадин или на електронске адресе истовремено: sminic@vojvodinasume.rs; 

info@vojvodinasume.rs и sinisa.petrovic@vojvodinasume.rs; са назнаком: Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара – 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  ЗА 

РАЧУНАРЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ  2020. ГОД. РЕДНИ БРОЈ: 58, партија број _____. 

Уколико се захтев за додатним информацијама или појашњењима  подноси електронским 

путем подноси се наручиоцу радног дана, од понедељка до петка, од 07,00 часова до 15:00 

часова. Уколико захтев за додатним информацијама или појашњењима пристигне на 

наведену електронску адресу нерадним даном (субота, недеља, државни и други празник и 

сл.), ван наведеног термина сматраће се да је пристигао првог наредног радног дана.  

  

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.   

Комуникацију у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима одвија се 

писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом као и објављивањем 

од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.   

  

mailto:sminic@vojvodinasume.rs
mailto:info@vojvodinasume.rs
mailto:bjaksic@vojvodinasume.rs
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5.14.  Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од 

понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача 

односно његовог подизвођача, исправљање рачунских грешака   

  

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 и контролу (увид) код понуђача односно 

његовог подизвођача. Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је 

потребно извршити контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача, наручилац 

ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 

наручиоцу контролу (увид).  

  

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.   

  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  

  

Ако се понуђач не сагласи са исправком  рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

  

5.15. Обавезе понуђача по чл. 74. став 2.  Закона  

  

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.   

  

5.16.Обавезе понуђача по чл. 75. став 2. Закона   

 

Понуђач је дужан да при састављању своје 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. Образац ове Изјаве дат је у поглављу број 13. конкурсне 

документације.  

  

5.17.  Начин и рок подношења захтева за заштиту права  

  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице које има интерес за 

доделу уговора 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.   

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

наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре 

истека тог рока.   

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 и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилности а наручилац исте није отклонио.   

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

за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. Став 3. Закона о јавним набавкама 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 

понуда.  
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После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу 

јавних набавки.  

Ако је у овом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.   

  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да захтев достави на начин да га Републичка 

комисија за заштиту права и наручилац приме у најкраћем могућем року. Ако се захтев 

доставља непосредно, електронском поштом или факсом, подносилац захтева мора имати 

потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се доставља путем поште мора се 

послати препоручено са повратницом. Ако наручилац одбије пријем захтева, сматра се да је 

захтев достављен дана када је пријем одбијен.   

Уз захтев за заштиту права прилаже се потврда о уплати таксе.   

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

Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. Такса се плаћа у износу од 

120.000,00 динара.   

  

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: 120.000,00 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06;  

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: 58/20;  

(7) сврха: ЗЗП, ЈП “Војводинашуме” Петроварадин; јавна набавка добара канцеларијски 

потрошни материјал и потрошни материјал за рачунаре и фотокопир апарате 2020. год.,  

редни број 58;   

(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 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.  
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5.18.  Рок у којем ће бити достављен уговор о јавној набавци  

  

Наручилац доставља уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 

(осам) дана од дана истека  рока за подношење захтева за заштиту права. УГОВОРИ ЋЕ СЕ 

ЗАКЉУЧИВАТИ ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ ПОСЕБНО.  
  

Наручилац ће, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, пре истека рока за подношење 

захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна 

понуда.   

  

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

може да закључи уговор са првим следећим најприхватљивијим понуђачем.  

  

  

5.19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (ЧЛАН 82. Закона о јавним набавкама)  

  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;   

2) учинио повреду конкуренције;   

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;   

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.   

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 

се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре 

објављивања позива за подношење понуда.   

 

Доказ за наведено могу бити докази наведени у члану 82. став 3. Закона. 

   

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. става 3. тачка 1) Закона, који 

се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је 

предмет јавне набавке истоврстан.  

 

5.20. Измене током трајања уговора  

  

Измена уговора о јавној набавци је могућа у складу са Законом о јавним набавкама у смислу  

да се рок трајања уговора може продужити уз сагласност воље обе уговорне стране, 

закључењем анекса уговора, уколико до истека уговореног трајања рока уговора, укупно 

уговорене количине добара нису испоручене у целости а наручилац има даљу потребу за 

испоруком, уколико укупно испоручене количине добара по уговору и анексу не прелазе 

укупно уговорену вредност уговора.    

Измене уговора о јавној набавци је могућа ако се након закључења овог уговора, уз 

сагласнот воље обе уговорне стране, закључењем анекса уговора, а због указане потребе 

наручиоца која се није могла предвидети, поједине врсте добара из уговора, могу заменити 

другом врстом уговорених добара, под условом да вредност укупне количине испоручених 

добара по уговору и анексу не прелази укупно уговорену вредност уговора.  

  

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета набавке с тим да се вредност уговора може повећати 

највише до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора. Изменом уговора не 

може се мењати предмет набавке.  
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Остале измене и допуне уговора, могуће су само из нарочито оправданих, објективних 

околности, под условом да се не мења укупно уговорена вредност уговора, а све у складу са 

одредбама Закона о јавним набавкама и уз обострану сагласност уговорних страна.  

  

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА: 

Сходно Закону о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 

83/2014-др. закон, 5/2015 и 44/2018) и Одлуком Наручиоца број: 905 од 11.03.2019.године, 

цитат одредбе члана 25 Закона гласи: 

 „Употреба пословног имена, печата и других података у документима 

Члан 25. 

 

Пословна писма и други документи друштва, укључујући и оне у електронској форми, који су 

упућени трећим лицима садрже пословно или скраћено пословно име, седиште, адресу за 

пријем поште ако се разликује од седишта, матични број и порески идентификациони број 

друштва.  

Друштво може уз пословно име да употребљава грб, заставу, амблем, ознаку или други симбол 

Републике Србије или стране државе, домаће територијалне јединице и аутономне покрајине, 

међународне организације, уз сагласност надлежног органа те државе, домаће територијалне 

јединице и аутономне покрајине или међународне организације.  

Посебним прописом не може се друштву увести обавеза употребе печата у пословним писмима 

и другим документима друштва. 

Приликом закључивања правних послова, односно предузимања правних радњи од стране 

друштва, судови, државни органи, организације и лица која врше јавна овлашћења, као и друга 

правна лица, не могу истицати примедбе у погледу некоришћења печата, нити се исте могу 

истицати као разлог за поништај, раскид, односно непуноважност закљученог правног посла, 

односно предузете правне радње, чак и у случају када је интерним актима друштва прописано 

да друштво има и користи печат у пословању. 

Друштво не може истицати према трећим савесним лицима недостатке у погледу форме 

пословних писама и других докумената прописане овим чланом.” 

Следствено наведеном, Наручилац - ЈП „Војводинашуме“ обавештава понуђаче да су у 

обавези да захтеване обрасце из ове Конкурсне документације - попуне, потпишу и овере 

печатом према датим упутствима, осим уколико (понуђачи) немају обавезу коришћења 

печата у свом пословању. Уколико Понуђач по закону није обавезан да има печат, сва 

писмена и обрасци које Понуђач доставља у понуди, а на којима се захтева потпис и 

печат, довољно је да буду потписани од стране одговорног лица Понуђача. У складу са 

наведеним, све захтеве из конкурсне документације који се односе на печатирање 

захтеваних образаца из конкурсне документације, схватити у контексту овог обавештења. 
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

  

  

6.1. Образац понуде за партију бр.1 - Канцеларијски потрошни материјал  

  

  

6.1.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ   

Пословно име или скраћени 

назив из регистра АПР   

    

Адреса седишта   
  

  

Матични број     

ПИБ   
  

  

Име особе за контакт   
  

    

Електронска адреса   
  

  

Број телефона   
  

    

Број факса   
  

  

Број рачуна и назив банке  
  

  

Лице овлашћено за потписивање 

уговора  

  

  

 

6.1.2.  ПОНУЂАЧ НАСТУПА (заокружити и уписати бројеве партија):  

a) самостално за партије____________________________________  

b) са подизвођачем за партије________________________________  

c) као заједничка понуда за партије___________________________ 

 

 

 

 



   

Page 42 of 89 

 

 

 ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

Пословно име или скраћени назив из 

регистра АПР  

    

Адреса седишта       

Матични број       

ПИБ       

Име особе за контакт       

Електронска адреса       

Број телефона       

Број факса       

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач   

    

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач   

    

 ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

Пословно име или скраћени назив из 

регистра АПР  

    

Адреса седишта       

Матични број       

ПИБ       

Име особе за контакт       

Електронска адреса       

Број телефона       

Број факса       

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач   

    

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач   

    

  

Напомена: Табелу „Општи 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 овај образац копира у довољном броју примерака, да 

се попуни и достави за сваког подизвођача.  
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  ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ   

Пословно име или скраћени назив из 

регистра АПР  

    

Адреса седишта       

Матични број       

ПИБ       

Име особе за контакт       

Електронска адреса       

Број телефона       

Број факса       

ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

Пословно име или скраћени назив из 

регистра АПР  

    

Адреса седишта       

Матични број       

ПИБ       

Име особе за контакт       

Електронска адреса       

Број телефона       

Број факса       

ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

Пословно име или скраћени назив из 

регистра АПР  

    

Адреса седишта       

Матични број       

ПИБ       

Име особе за контакт       

Електронска адреса       

Број телефона       

Број факса       
 

 

Напомена: Табелу „Општи 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 овај образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 

понуди.  
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ТАБЕЛАРНИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1 – КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ    

 

  

R. br. 
Naziv i karakteristike 

proizvoda (dobra) 

J
. 

m
er

e 

K
o
li

či
n

a
 

 

Ponuđač upisuje Opis 

dobra koje nudi u okviru 

svoje ponude 

 

Jedinična kupoprodajna cena  

RSD 
Ukupna kupoprodajna  vrednost 

RSD 

bez PDV sa PDV-om bez PDV sa PDV-om 

1  2  3  4  5  6  7  8(4x6)  9(4x7)  

1.) PAPIR I PAPIRNA KONFEKCIJA    
 

1,01 Fotokopir papir  A3   80 gr - 

za obostr.kop.,za sve vrste 

fotokopir aparata, laserske i 

ink-jet štampače,  100% čista 

E.F.C.celuloza, standardan 

kvalitet,  PAK 1/500  

RIS 187 

     

1.02 Fotokopir papir  A4  80 gr - za 

obostr.kopir., za sve vrste 

fotokopir aparata, laserske i 

ink-jet štampače,  100% čista 

E.F.C.celuloza, sa ili bez FSC 

sertifikat, PAK 1/500  

RIS 2815 

      

1.03 Fotokopir papir  A4  80 gr - 

pastelne nijanse zelene boje, 

za sve vrste fotokopir aparata, 

laserske i ink-jet štampače,  

100% čista E.F.C.celuloza, 

standardan kvalitet, PAK 

1/500  

RIS 1511 

      

1.04 Fotokopir papir u 5 boja- 

jarke, A4 80gr  100% čista 

E.F.C.celuloza   PAK  1/250  

RIS 25 
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1.05 Ink jet  papir  A4 140gr  -za 

obostrano kopiranje, 100% 

čista E.F.C. celuloza, 

standardan kvalitet  PAK 1/50  

RIS 37 

           

1.06 Papir za PLOTER HP DJ 500 

i HP T1300 1,067x50m  120 

gr  izražene beline  

rolna 28 

           

1.07 Risovani papir  VK hartija A3  

60gr    1/250   belina: izražena 

belina  

RIS 80 

           

1.08 Traka 2psc.for calculator 

Black/Red    
kom 60 

           

1.09 Fax rolne 210mm x 30m 

Ø17mm  

kom  35      

1.10 Film za fax Panasonic KX 

FP207 

kom  10      

1.11 Ading rolna 57 mm   1+0   

PAK 10/1 

PAK  210      

1.12 Ading rolna 69 mm  1+0   

PAK 10/1 

PAK  10      

1.13 Indigo ručni A4  PVC   1/100 KUT  9      

1.14 Indigo mašinski A4 PVC   

1/100 

KUT  203      

1.15 Hamer papir B1 200gr kom  20      

1.16  Termalne papirne rolne za 

fiskalne kase MP-5000, MP-

55 - 28mm/17m pak 1/10 * 

PAK  270      

1.17 Termalne papirne rolne za 

fiskalne kase 44mm/30m pak 

1/10* 

PAK  18      

1.18 Termalne papirne rolne za 

fiskalne kase 20mm/40mpak 

1/10* 

PAK  30      



 

  

Page 46 of 89 

 

1.19 Termalne papirne rolne za 

fiskalne kase 35mm/40m pak 

1/10* 

PAK  100      

1.20 Termalne papirne rolne za 

čitače kartica pak 1/10* 

PAK  51      

1.21 Nalepnice za laser  od 1 do 48 

kom  na tabaku  PAK 1/100* 

PAK  10      

1.22 Nalepnice za laser  od 1 do 48 

kom  na tabaku  PAK 1/100* 

PAK  4      

1.23 Pak papir   75-80gr  

80x120cm   PAK 1/100 * 

PAK  3      

  

* Dobra označena ovim znakom moraju biti kvalitetna kao što su proizvodi sa oznakom Mistick, Galeb, Doublea, Fabriano, ili odgovarajuće 

 2.)  KOVERTE  

2,01 Koverte OFFICE  A50  DP  - 

80gr - samolepljive  (bele)   

kom  12050      

2.02 Koverte OFFICE  A50  BP  - 

80gr - samolepljive  (bele)   

kom  950      

2.03 Koverte B6 - 80gr  -   

samolepljive   (plave)   

kom  5900      

2.04 Koverte B6 - 80gr  -   

samolepljive   (bele)   

kom  4100            

2.05 Koverte B5 -  80gr - 

samolepljive  (roza)   

kom  7500            

2.06 Koverte B5 -  80gr - 

samolepljive  bele   

kom  2350            

2.07 Koverte kompetitor 250x353, 

250x330, 230x330 

samolepljive   

kom  1550            

2.08 Koverte kompetitor 160x230, 

samolepljive   

kom  1350            

2.09 Koverte samolepljive bele 

300x400  

kom  100            
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2.10 Koverte 1000 AD 80gr 

samolepljive (bele i žute) 

kom  8100            

2.11 Koverta  sa povratnicom  B6  

(plave)   

kom  30            

2.12 Koverta sigurnosna - sa 

vazdušnim slojem - za slanje 

lomljivih i osetljivih 

proizvoda - 150x215 mm   

kom  230            

2.13 Koverta sigurnosna - sa 

vazdušnim slojem - za slanje 

lomljivih i osetljivih 

proizvoda - 220x265 mm   

kom  20            

2.14 Koverta sigurnosna - sa 

vazdušnim slojem - za slanje 

lomljivih i osetljivih 

proizvoda - 240x340 mm   

kom  140            

2.15 Koverta sigurnosna - sa 

vazdušnim slojem - za slanje 

lomljivih i osetljivih 

proizvoda - 270x360 mm   

kom  15            

  

Sva dobra iz odeljka Koverte  moraju biti kvalitetna kao što su proizvodi sa oznakom PIGNA, BeoTeleProm,  ili odgovarajuće. 

  

 3.)  SVESKE, SAMOLEPLJIVE PORUKE, KOCKE, INDEKSI  I BLOKOVI  

3.01 Sveske tvrdi povez A4 , sk, 

vk, šivene, jednobojne, 96 

lista  

kom  121            

3.02 Sveske tvrdi povez A5, sk, 

šivene, jednobojne, 96 lista  

kom  152            

3.03 Index sveska TP  latinica  A4  kom  27            

3.04 Index sveska TP  latinica  A5  kom  30            

3.05 Samolepljive poruke 

76x76mm  / blok 400 lista  

blok  397            
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3.06 Samolepljive poruke 

25x76mm u boji / blok  100 

lista 

blok  165            

3.07 Samolepljivi tix index 

4x20x50   PAK 4x40 listića    

PAK  120            

3.08 Samolepljivi tix index 

3x40x50   PAK 3x40 listića    

PAK  80            

3.09 Blok kocka  90x90x45 mm - 

bela / blok  400 lista  

blok  120            

3.10 Blok kocka  90x90x45 mm - u 

boji  / blok  400 lista  

blok  40            

3.11 Samolepljive PVC poruke u 

boji  25x43mm / PAK 50 lista 

PAK  120            

3.12 Samolepljive poruke - strelice 

u boji  12x45mm / PAK 125 

lista (5bojax25listića) 

PAK 90            

3.13 Karton pregradni Format  A4 

PAK 1/10 

PAK 51       

3.14 Samolepljive poruke  50x75 

mm    PAK 1/100  

PAK  21            

 4.)  OBRASCI I POSLOVNE KNJIGE 

4,01 Popisne liste A3  NCR blok 

1/100  

blok  51            

4.02 Dnevnik blagajne NCR 2/50  

A4 

blok  92            

4.03 Otpremnica   NCR  1/100     

A4 

blok  27            

4.04 Nalog za knjiženje NCR  

1/100  A4 

blok  15            

4.05 Putni nalog za teretno  

motorno vozilo 1/100  A4 

blok  136            

4.06 Putni nalog za putničko vozilo  

1/100   A4 

blok  234            
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4.07 Putni nalog za autobus  1/100 

A4 

blok  60            

4.08 Građevinski dnevnik  1/100 

A4 

blok  22            

4.09 Knjiga šanka  1/100  A4 blok  29            

4.10 Račun NCR 1/100  A4 blok  23            

4.11 Evidencija službenih 

putovanja, TP  100 lista   A4 

kom  12            

4.12 Obrazac M - Prijava, promena 

i odjava  na obavezno 

socijalno osiguranje  

kom  120            

4.13 Obrazac povrede na radu  kom  390            

4.14 Obrazac M-4  kom  250            

4.15 Obrazac M-8  kom  100            

4.16 Otpremnica  NCR  1/100   A5 blok  98            

4.17 Nalog blagajni da naplati NCR  

1/100  A5 

blok  258            

4.18 Nalog blagajni da isplati  NCR  

1/100  A5 

blok  118            

4.19 Nalog magacinu da primi   

NCR  1/100  A5 

blok  393            

4.20 Nalog magacinu da izda   

NCR  1/100  A5 

blok  523            

4.21 Specifikacija čekova  - zbirna 

NCR 1/100  A5 

blok  31            

4.22 Priznanica dnevnog  pazara  

NCR 1/100  A5 

blok  78            

4.23 Trebovanje  NCR 1/100  A5 blok  30            

4.24 Revers  NCR 1/100 A5 blok  67            

4.25 Nalog za knjiženje NCR  

1/100  A5 

blok  10            
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4.26 Nalog za službeno 

putovanje 1/2  A5 

list  2235            

4.27 Račun NCR 1/100  A5 blok  35            

4.28 Prijava-potvrda boravišta 

stranaca u ugostiteljskom 

objektu    A5 

kom  601            

4.29 Priznanica NCR 1/100  A6 blok  12            

4.30 Nota račun  NCR 1/100 A6 blok  7            

4.31 Fiskalni račun - Obrazac FR 

2/50 1/100   

blok  15            

4.32 Nalog za ispravku  A5 - 

Obrazac NI -  1/100  

blok  22            

4.33 Knjiga dnevnih izveštaja sa 

džepom - Obrazac EDI -  

1/12  

kom  101            

4.34 Evidencija izdatih 

fisk.računa na upotrebu - 

Obrazac EFRU -  1/16  

kom  21            

4.35 Nalog za uplatu - Obrazac 1  

- 1/50 setova  1+1  

blok  448            

4.36 Nalog za isplatu - Obrazac 

2 - 1/50 setova  1+1  

blok  221            

4.37 Nalog za prenos - Obrazac 

3 - 1/50 setova 1+1  

blok  259            

4.38 Nalog za prenos  za 

matrični štampač - Obrazac 

3 -  PAK 1/3000 setova 1+1  

PAK  8            

4.39 Robna kartica  RK 30  kom  1505            

4.40 Magacinska kartica  viseća   kom  1505            
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4.41 Kontrolnik uvoza robe i usl. kom  1            

4.42 Kontrolnik izvoza robe i 

usluga  

kom  1            

4.43 Knjiga primljenih računa, 

šiveno 

kom  49            

4.44 Knjiga izdatih računa , 

šiveno  

kom  46            

4.45 Dostavna knjiga za poštu, 

šiveno 

kom  34            

4.46 Interna dostavna knjiga, 

šiveno  

kom  50            

4.47 Delovodnik 200 lista, 

šiveno 

kom  41            

4.48 Delovodnik 100 lista 

(skraćeni), šiveno   

kom  23            

4.49 Registar putnih naloga  kom  13            

4.50 Matična knjiga radnika, 

šiveno  

kom  8            

4.51 Knjiga gostiju 

ugostitelj.objekta za smeštaj  

kom  12            

4.52 Mesečna knjiga zarada 80 

lista  B6 

kom  50            

 5.)  ODLAGANJE I ARHIVIRANJE DOKUMETACIJE  

5.01 Registrator kartonski sa 

metalnim mehanizmom A4 

- normal (široki), lepenka 

br. 30 

kom  3110            

5.02 Registrator kartonski sa 

metalnim mehanizmom A4 

- uski , lepenka br.30 

kom  860            



 

  

Page 52 of 89 

 

5.03 Registrator kartonski sa 

metalnim mehanizmom A5 

- normal (široki), lepenka 

br. 30 

kom  450            

5.04 Personalni dosije radnika  kom  210            

5.05 Folija  11 rupa "U"  A4  

40mic  PAK 100 kom   

PAK  460            

5.06 Folija  11 rupa "U"  A4+    

80 mic   sjajna  PAK 100 

kom   

PAK  57            

5.07 Folder folija A4     min. 40 

lista   200 mic  

kom  30            

5.08 Folija "L"  A4    80 mic 

PAK  100 kom   

PAK  115            

5.09 Folija  11 rupa "U"  A4  za 

preko 100 listova 

kom  170            

5.10 Folija A4 za koričenje u 

spiralu - prednja korica 

PAK 1/100 

PAK  5            

5.11 Karton  A4 za koričenje u 

spiralu - zadnja  korica 

PAK 1/100 

PAK  15            

5.12 Spirala za koričenje 12mm   

PAK 1/100 

PAK  15            

5.13 Spirala za koričenje 16mm 

crna   PAK 1/100 

PAK  6            

5.14 Spirala za koričenje 6mm   

PAK 1/100 

PAK  6            

5.15 Fascikla PVC sa 

mehanizmom  

kom  3840            
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5.16 Mehanizam za fackilu kom  3300            

5.17 Fascikla karton 25x32,5cm  

bigovana, 280gr hromo 

karton iz 1 dela, bela 

kom  3900            

5.18 Fascikla karton 25x32,5cm  

bigovana, 280gr hromo 

karton iz 1 dela, u boji 

kom  900            

5.19 Fascikla sa gumom  

plastificirana  A4 600gr/m2 

25x34,5cm 

kom  440            

5.20 Fascikla sa gumom  

debljine 4cm plastificirana  

kom  250            

5.21 Fascikla sa gumom i 13 

pregrada 

kom  19            

5.22 Dosije Fascikla sa 20 

pregrada A4 

kom  15            

5.23 Album za vizit karte PVC 

63 x 95 za 100 vizit karti  

kom  8            

5.24 Album za visit karte NBC 

240   

kom  9 

 

           

5.25 Podloga za papir sa 

štipaljkom  tvrda plastika 

kom  62            

5.26 Fascikla PVC sa podlogom 

za papir sa štipaljkom   

kom  100            

5.27 Polica za dokumenta PVC - 

standard - providna   

kom  135            

5.28 Polica za dokumenta PVC - 

džambo   

kom  65            

5.29 Folija za plastificiranje A4 

75 mic  PAK 1/100  

PAK  9            
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5.30 Folija za plastificiranje A4 

100 mic  PAK 1/100  

PAK  1            

5.31 Folija za plastificiranje 

65x95mm  125 mic  PAK 

1/100  

PAK  2            

5.32 Ataše mapa PVC A4 kom  5            

5.33 Kutija za kataloge PVC  kom  15            

5.34 Petoslojne kartonske kutije 

za pakovanje, sa 

rukohvatima i odvojenim 

poklopcem 600x340x250   

kom  35            

Sva  dobra iz odeljka Odlaganje i arhiviranje  moraju biti kvalitetna kao što su proizvodi sa oznakom oznakom Esselte, Biromax, OfficeDepot, 

Leitz, Noki, Herlitz, Cassa, Fornax, Donnay, ili odgovarajuće 

 6.)  PISAĆI PRIBOR   

6.01 Hemijska olovka 0,5 

višekratna, sa gumenom grip 

zonom i niklovanim vrhom   

Wining 2062 ili odgovarajuće 

kom  1490            

6.02 Hemijska olovka - jednokratna 

sa niklovanim vrhom  

kom  900            

6.03 Uložak PVC  za hemijsku 

olovku pod r.br. 6.01 

kom  1020            

6.04 Patrone za naliv pero 

Waterman   

kom  5            

6.05 Roler  gel   - 0,5mm   crni, 

plavi, crveni   

kom  650            

6.06 Roler gel 0,7 mm - crni , plavi 

, crveni   

kom  105            

6.07 Tanki flomaster za papir, 

alkoholni,  0,4mm 

kom  102            

6.08 Marker  permanent sa oblim 

vrhom 3mm   

kom  316            
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6.09 Marker permanent sa kosim 

vrhom  1-5mm  (crni, plavi, 

crveni)   

kom  246            

6.10 Marker za sve površine (drvo, 

metal, staklo itd) 

kom  20       

6.11 Marker za CD   1mm   1/1   kom  66            

6.12 Marker za belu tablu, veliki 

(crni, crveni, plavi, zeleni)   

kom  32            

6.13 Signir kosi vrh 4mm  (žuti, 

oranž, roze, zeleni - 

fluorescentni)   

kom  740            

6.14 Grafitna olovka HB    kom  112            

6.15 Tehnička olovka 0,5   Rotring 

ili odgovarajuće    

kom  310            

6.16 Grafitne mine HB za tehničke 

olovke  0,5   Rotring ili 

odgovarajuće 

kom  645            

6.17 Gumica za brisanje grafitne 

olovke i drvenih boja sa svih 

vrsta papira  Rotring ili 

odgovarajuće 

kom  264            

6.18 Gumica u olovci, sa klik  

mehanizmom  KOH-I-NOOR 

ili ekvivalentno 

kom  45            

6.19 Zarezač metalni   kom  55            

6.20 Fineliner 0,3 mm  (plavi, crni)  kom  65            

  

Sva dobra iz odeljka Pisaći pribor moraju biti kvalitetna kao što su proizvodi sa oznakom Parker, Rotring, Staedtler, Maped, Stabilo, ili 

odgovarajuće    

 7.)  KANCELARIJSKI PRIBOR  

7.01 Heftalica ručna, metalno telo - 

spaja do 30 listova * 

kom  88            



 

  

Page 56 of 89 

 

7.02 Heftalica stona velika metalna 

- spaja do 100 listova * 

kom  58            

7.03 Heftalica stona velika metalna 

- spaja do 130 listova * 

kom  6            

7.04 Bakarna municija za malu 

heftalicu  24/6   PAK 1/1000* 

PAK  820            

7.05 Bakarna municija za stonu 

heftalicu   23/6  PAK 1/1000* 

PAK  41            

7.06 Bakarna municija za stonu 

heftalicu   23/8  PAK 1/1000* 

PAK  16            

7.07 Bakarna municija za stonu 

heftalicu   23/15  PAK 

1/1000* 

PAK  20            

7.08 Bakarna municija za veliku 

stonu heftalicu 23/10  PAK  

1/1000* 

PAK  16            

7.09 Bušač akata mali - buši do 10 

listova* 

kom  12            

7.10 Bušač akata srednji - buši do 

25 listova* 

kom  16            

7.11 Bušač akata srednji sa ručkom 

- buši do 30 listova* 

kom  32            

7.12 Bušač akata veliki sa ručkom - 

buši do 65 listova* 

kom  20            

7.13 Rasheftivač sa kočnicom  kom  85            

7.14 Čiode sa većom PVC glavom  

1/18  

PAK  23            

7.15 Rajsnedle u boji   kut 30 kom  PAK  29            

7.16 Spajalice  niklovane 28 mm   

1/100  

PAK  370            

7.17 Spajalice  niklovane 33 mm   

1/100  

PAK  345            
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7.18 Spajalice  niklovane 50 mm   

1/100  

PAK  126            

7.19 Spajalice u boji 28 mm   1/50  PAK  75            

7.20 Spajalice u boji 50mm   1/25  PAK  23            

7.21 Kutija za spajalice magnetni 

klip   

kom  50            

7.22 Čaša za olovke - mreža  kom  28            

7.23 Držač za selotejp  kom  32            

7.24 Korektor u traci 5x8 mm  kom  385            

7.25 Korektor na bazi vode 1/1  kom  185            

7.26 Korektor  i razređivač  2/1  kom  95            

7.27 Jastuče za pečate PVC malo 

(11x8 cm)  

kom  25            

7.28 Jastuče za pečate PVC 

srednje (13x10 cm)  

kom  31            

7.29 Mastilo za pečat   20ml 

plavo   

kom  85            

7.30 Mastilo za pečat za trajne 

dokumete  30ml  

kom  17            

7.31 Nakvasivač okrugli   kom  27            

7.32 KREP TRAKA 48mm x 

50m  

kom  13            

  

Dobra  označena * iz grupe Kancelarijski pribor moraju biti kvalitetna kao što su proizvodi sa oznakom   Maped, Novus, Delta, ili 

odgovarajuće 

 8.)  PRIBOR ZA SEČENJE I PAKOVANJE   

8.01 Skalpel sa metalnim 

vođicama 9mm  - MAS - 

original  ili odgovarajuće 

kom  17       
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8.02 Uložak za skalpel sa 

metalnim vođicama 9mm - 

MAS - original ili odgovar.   

kom  29       

8.03 Skalpel veći 18 mm sa 

metalnom vođicom – MAS - 

original ili odgovarajuće   

kom  13            

8.04 Uložak za skalpel veći 18 mm    kom  32            

8.05 Makaze za papir sa gumenom 

drškom 17cm  - MAS - 

original  ili odgovarajuće 

kom  50            

8.06 Lepak OHO 20gr  kom  97            

8.07 Lepak LONG TADE  kom  56            

8.08 Kanap deblji  500g  kom  11            

8.09 Kanap srednji  500g  kom  15            

8.10 Kanap tanji   500g  kom  11            

8.11 Metalni nož za otvaranje 

pisama i pošiljki   

kom  15            

8.12 Lepljiva traka providna 

standard  25mm x 66m  Aero 

ili odgovarajuće 

kom  50            

8.13 Lepljiva traka providna 

standard 12mm x 10m Aero ili 

odgovarajuće 

kom  70            

8.14 Lepljiva traka providna 

standard 19mm x 66m Aero ili 

odgovarajuće 

kom  35            

8.15 Lepljiva traka providna  

48mm x 50m Aero ili 

odgovarajuće 

kom  80            

8.16 Lepljiva traka providna  

15mmx33mm Aero, ili 

odgovarajuće 

kom  110            
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 9.)  PRIBOR ZA CRTANJE 

9.01 Lenjir PVC 30cm, providan, 

običan  

kom  51            

9.02 Lenjir PVC 50cm, providan, 

običan  

kom  19            

9.03 Trougao PVC , providan, 

običan  

kom  16            

 10.)  KALKULATORI   

10.01 Džepni kalkulator   CASIO 

SL160VER  (8 cifara, 

nezavisna memorija, 

solar+baterija (LR54), 

plastični poklopac, okvirne 

dimenzije 60x90 mm)  - 

original ili odgovarajuće  

kom  33            

10.02 Stoni kalkulator CASIO MS-

20S (20 cifara, 

solar+baterija(LR54), okvirne 

dimenzije 150x100 mm) - 

original ili odgovarajuće  

kom  16            

10.03 Kalkulator sa trakom  ATIVA 

AT 2100  (obračun poreza, 

konverzija valute, nezavisna 

memorija, ading rolna 57 mm,  

tintini valjak IR 40T, 12 

mesta, 2,7 linije u sekundi  - 

original ili odgovarajuće  

kom  14            

10.04 Adapter AC za kalkulatore sa 

trakom  pod red.br. 14.3 

(ATIVA AT 2100) - original 

ili odgovarajuće  

kom  1            

 11.) OSTALO   

11.01 Korpa za otpatke - mreža  kom  83            
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11.02 Postolje za stoni kalendar   kom  55            

11.03 Uložak za stoni kalendar 1/1  kom  55            

11.04 Tabla od plute  60x90  kom  17            

11.05 Sprej za čišćenje monitora i  

tastature,  250 ml  

kom  90            

11.06 Maramice za čišćenje 

osetljivih površina, 

višenamenske, PAK 1/100  

kom  30            

11.07 Baterije - ALKALNE - 

DURACELL (ili 

odgovarajuće) - AA 1.5 V  

kom  246            

11.08 Baterije - DURACELL (ili 

odgovarajuće)- AA 1.2 V  

PUNJIVE, 2450 mAh  

kom  130            

11.09 Baterije - ALKALNE - 

DURACELL (ili 

odgovarajuće) - AAA 1.5 V  

kom  166            

11.10 Baterije  - DURACELL (ili 

odgovarajuće)- AAA 1.2 V 

PUNJIVE, 1000mAh  

kom  47            

11.11 Baterija  L3 932, jačina 12 V 

(za daljinski za rampu)    

VARTA ili odgovarajuće  

kom  6            

11.12 Baterija  P23GA, jačina 12 V  

(za daljinski za garažna vrata)   

VARTA ili odgovarajuće  

PAK  1            

11.13 Baterije - LR 20 1.5V  kom  72            

11.14 Tintni  valjak IR-40T - za 

kalkulator  CASIO HR 150 

TEC  

kom  21            

11.15 CD – R (verbatim, maxell), 

slim  

kom  237            
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11.16 DVD-R (verbatim, maxell), 

slim  

kom  465            

11.17 Identifikaciona kartica sa 

zihernadlom   

kom  10            

 

УКУПНО: 

  

 

6.1.3. УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1, ВАЖНОСТ ПОНУДЕ, УСЛОВИ ПОНУДЕ:  

Укупна понуђена цена за Партију број 1 износи: ___________ динара, без ПДВ-а.  

  

6.1.4. РОК ИСПОРУКЕ: Испорука добара вршиће се сукцесивно зависно од потреба Наручиоца у току трајања уговора о набавци добара. Рок 

за сваку појединачну испоруку добара која су предмет јавне набавке је 3 дана од дана достављања требовања од стране Наручиоца. Требовање 

од стране наручиоца доставља се понуђачу у писаној форми.    

6.1.5. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: Одложено плаћање, у року од ____ дана (најмање 30, а највише 45 дана) од дана уредно испостављаних 

фактура за плаћање, а на основу сукцесивних испорука предметних добара.  

6.1.6. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде.  

 

6.1.7. МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА: Све понуде дати на паритету fco Дирекције ЈП и огранака предузећа, на адресама у оквиру Поглавља 

бр.5.8.. Конкурсне документације.  

 

 

ПОНУЂАЧ  

  

_____________                                                            печат                           _________________________  

Место и датум                                                                                                                                    потпис одговорног лица  
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Образац структуре цене је саставни део понуде.  

 

“СМАТРАЋЕ СЕ ДА ЈЕ САЧИЊЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, УКОЛИКО СУ ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, 

КОЈИ СУ САДРЖАНИ У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ ПОПУЊЕНИ ПРЕМА ЗАХТЕВИМА ОБРАСЦА И ОВЕРЕНИ ПОТПИСОМ И 

ПЕЧАТОМ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА. СТОГА, ОВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НЕ САДРЖИ ЗАСЕБАН 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ.”   

 

 

 

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 се група понуђача одлучила да одреди носиоца посла, образац такве Изјаве се даје у наредном поглављу конкурсне 

документације.  
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6.2. Образац понуде за партију бр. 2 - Потрошни материјал за рачунаре и 

штампаче   

  

6.2.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име или скраћени 

назив из регистра АПР   

    

Адреса седишта   
  

  

Матични број   
  

  

ПИБ   
  

  

Име особе за контакт   
  

    

Електронска адреса   
  

  

Број телефона   
  

    

Број факса   
  

  

Број рачуна и назив банке  
  

  

Лице овлашћено за потписивање 

уговора  

  

  

 

 

6.2.2. ПОНУЂАЧ НАСТУПА (заокружити ):  

 

a) самостално ____________________________________  

b) са подизвођачем ________________________________  

c) као заједничка понуда _____________________________  
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

Пословно име или скраћени назив из 

регистра АПР  

    

Адреса седишта       

Матични број       

ПИБ       

Име особе за контакт       

Електронска адреса       

Број телефона       

Број факса       

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач   

    

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач   

    

  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

Пословно име или скраћени назив из 

регистра АПР  

    

Адреса седишта       

Матични број       

ПИБ       

Име особе за контакт       

Електронска адреса       

Број телефона       

Број факса       

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач   

    

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач   

    

 

Напомена: Табелу „Општи 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 овај образац копира у довољном броју примерака, 

да се попуни и достави за сваког подизвођача.  
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ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

Пословно име или скраћени назив из 

регистра АПР  

    

Адреса седишта       

Матични број       

ПИБ       

Име особе за контакт       

Електронска адреса       

Број телефона       

Број факса       

ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ   

Пословно име или скраћени назив из 

регистра АПР  

    

Адреса седишта       

Матични број       

ПИБ       

Име особе за контакт       

Електронска адреса       

Број телефона       

Број факса       

ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ   

Пословно име или скраћени назив из 

регистра АПР  

    

Адреса седишта       

Матични број       

ПИБ       

Име особе за контакт       

Електронска адреса       

Број телефона       

Број факса       

 

Напомена: Табелу „Општи 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 овај образац копира 

у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди.  
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ТАБЕЛАРНИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРЕ И ФОТОКОПИР 

АПАРАТЕ : 

R.br Naziv uređaja 
Jed. 

Mere 

OEM 

OZNAKA 

K
o

li
či

n
a
 

OEM ili  
Odgovarajući  
(Uneti OEM ili 

ODG)  

Ponuđač upisuje 

dobro koje nudi 

Jedinična 

kupoprodajna 

cena RSD 

Jedinična 

kupoprodajna 

cena RSD 

 

Ukupna 

kupoprodajna 

cena RSD 

 

Ukupna 

kupoprodajna 

cena RSD 

Bez PDV-a Sa PDV-om Bez PDV-a Sa PDV-om 

1  2  3  4  5  6 7  8  9(5x7)  10(5x8) 

1 HP LJ 1200/1220 Kom C7115A 22 
     

2 

HP LJ 

1010/1020/1022/3015/3020/3050 Kom Q2612A 72 

     

3 HP LJ P2015n/2014 Kom Q7553A 130 
     

4 HP LJ P1006/P1005 Kom CB435A 119 
     

5 HP LJ P1102w/1132/M1210/M1212 Kom CE285A 90 
     

6 HP LJ Pro 400 (M401d) Kom CF280A 104 
     

7 HP LJ M1536dnf/1566/1606 Kom CE278A 160 
     

8 HP LJ 1100 Kom C4092A 115 
     

9 HP LJ P1505/M1522 Kom CB436A 20 
     

10 HP LJ 1320 Kom Q5949A 32 
     

11 HP  LJ P2035/P2055 Kom CE505A 7 
     

12 HP LJ 5200 Kom Q7516A 25 
     

13 HP  LJ 9040 Kom C8543X 22 
     

14 HP LJ 5000 Kom C4129X 7 
     

15 HP LJ M 201/M125/M225 Kom CF283A 189 
     

16 HP LJ M1522 Kom CB436A 142 
     

17 HP LJ 600 M603 Kom CE390A 12 
     

18 HP LJ P 3015 Kom CE255A 25 
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19 

HP LJ M127fw, original toner -

OEM  Kom CF183A 12 

     

20 HP LJ Pro M12a Kom CF279A 6 
     

21 HP CP 5225dn, Black  Kom CE740A 5 
     

22 HP  CP 5225dn,Yellow Kom CE742A 5 
     

23 HP  CP 5225dn, Cyan Kom CE741A 5 
     

24 HP  CP 5225dn, Magenta Kom CE743A 5 
     

25 HP  CLJ 5550, Black Kom C9730A 3 
     

26 HP CLJ 5550, Yellow Kom C9732A 3 
     

27 HP CLJ 5550, Cyan Kom C9731A 3 
     

28 HP CLJ 5550, Magenta Kom C9733A 3 
     

29 

HP CP 5225dn, Black, original 

toner-OEM  Kom CE740A 7 

     

30 

HP  CP 5225dn,Yellow, original 

toner-OEM Kom CE742A 6 

     

31 

HP  CP 5225dn, Cyan -original 

toner-OEM Kom CE741A 6 

     

32 

HP  CP 5225dn, Magenta -original 

toner-OEM Kom CE743A 6 

     

33 

HP  CLJ 5550, Black -original 

toner-OEM Kom C9730A 4 

     

34 

HP CLJ 5550, Yellow -original 

toner-OEM Kom C9732A 5 

     

35 

HP CLJ 5550, Cyan -original toner-

OEM Kom C9731A 4 

     

36 

HP CLJ 5550, Magenta -original 

toner-OEM Kom C9733A 4 

     

37 HP COLOR LJ 2600N, black Kom Q6000A 1 
     

38 

HP  CLJ MFP M477, Black, 

original toner-OEM Kom Q6470A 4 

     

39 

HP CLJ MFP M477, Yellow ,   

original toner-OEM Kom Q6472A 3 

     

40 

HP  CLJ MFP M477, Cyan , 

original toner-OEM Kom Q6471A 3 

     

41 

HP CLJ MFP M477, Magenta , 

original toner-OEM Kom Q6473A 3 
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42 

HP LJ M252 black, original toner-

OEM Kom CF400A 1 

     

43 

HP LJ M252 yellow, original toner-

OEM Kom CF402A 1 

     

44 

HP LJ M252 magenta, original 

toner-OEM Kom CF403A 1 

     

45 

HP LJ M252 cyan, original toner-

OEM Kom CF401A 1 

     

46 

Color Laser Jet Pro MFP M176n, 

black Kom CF350A 2 

     

47 

Color Laser Jet Pro MFP M176n, 

cyan Kom CF351A 2 

     

48 

Color Laser Jet Pro MFP M176n, 

yellow Kom CF352A 2 

     

49 

Color Laser Jet Pro MFP M176n, 

magenta Kom CF353A 2 

     

50 

HP DesingJet T 1300 ploter 72 Gray 

INK - original-OEM Kom C9374A 6 

     

51 

HP DesingJet T 1300 ploter 72 

Photo Black INK - original-OEM Kom C9370A 6 

     

52 

HP DesingJet T 1300 ploter 72 

Matte Black INK - original-OEM Kom C9403A 6 

     

53 

HP DesingJet T 1300 ploter 72 

Yellow INK  - original-OEM Kom C9373A 6 

     

54 

HP DesingJet T 1300 ploter 72 

Magenta INK  - original-OEM Kom C9372A 6 

     

55 

HP DesingJet T 1300 ploter 72 

Cyan INK  - original-OEM Kom C9371A 6 

     

56 

HP DJ T 1300 ploter 72 Magenta 

and Cyan ph, original-OEM  Kom C9383A 5 

     

57 

HP DJ T 1300 ploter 72 Black and 

Yellow PH, original-OEM Kom C9384A 5 

     

58 

HP DJ T 1300 ploter 72 Gray and 

Photo Black ph, original-OEM  Kom C9380A 5 

     

59 HP LJ Pro color M452 dn, black Kom CF410A 2 
     

60 HP LJ Pro color M452 dn, cyan Kom CF411A 2 
     

61 HP LJ Pro color M452 dn, yellow Kom CF412A 2 
     

62 HP LJ Pro color M452 dn, magenta Kom CF413A 2 
     

63 

HP LJ PRO MFP M227 

fdw,Original toner-OEM Kom CF230A 66 

     

64 HP LJ PRO MFP M227 fdw Kom CF230A 54 
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65 HP InkJet 2800  black ph Kom C4810A 2 
     

66 HP InkJet 2800  cyan ph Kom C4811A 2 
     

67 HP InkJet 2800  magenta ph Kom C4812A 2 
     

68 HP InkJet 2800  yellow ph Kom C4813A 2 
     

69 HP InkJet 2800  cyan ink Kom C4836A 3 
     

70 HP InkJet 2800  magenta ink Kom C4837A 3 
     

71 HP InkJet 2800  yellow ink Kom C4844A 3 
     

72 HP InkJet 2800  black ink Kom C4838A 3 
     

73 HP DJ 1200 black ink Kom HP 45 3 
     

74 HP DJ 1200 color ink Kom HP78 2 
     

75 HP Office Jet K8600  cyan Kom C9386A 2 
     

76 HP Office Jet K8600  magenta Kom C9387A 2 
     

77 HP Office Jet K8600  yellow Kom C9388A 2 
     

78 

HP Office Jet 150 mobile all-in-one  

color ink, OEM Kom HP 95 1 

     

79 

HP Office Jet 150 mobile all-in one   

black ink, OEM Kom HP 94 1 

     

80 HP Office Jet K8600  black Kom C9385A 2 
     

81 

HP designjet  500  black ph - 

original glave-OEM Kom C4810A 3 

     

82 

HP designjet  500  cyan ph - 

original glave-OEM Kom C4811A 3 

     

83 

HP designjet  500  magenta ph - 

original glave-OEM Kom C4812A 3 

     

84 

HP designjet  500  yellow ph - 

original glave-OEM Kom C4813A 3 

     

85 

HP designjet  500  black ink  - 

original kertridž-OEM Kom C4844AE 2 

     

86 

HP designjet  500  cyan ink  - 

original kertridž-OEM Kom C4911A 3 

     

87 

HP designjet  500  magenta ink  - 

original kertridž-OEM Kom C4912A 3 

     

88 

HP designjet  500  yellow ink  - 

original kertridž-OEM Kom C4913A 3 
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89 

HP office jet 5500 color, black ink, 

original-OEM Kom HP 56 2 

     

90 

HP office jet 5500 color, tri clor 

cartridge, original OEM Kom HP 57 2 

     

91 Canon MF 4890 dw Kom 3500B002AA 9 
     

92 Cannon MC562w  black Kom Oki 44469803 1 
     

93 Cannon MC562w  yellow Kom Oki 44469704 1 
     

94 Cannon MC562w  magenta Kom Oki 44469705 1 
     

95 Cannon MC562w  cyan Kom Oki 44469706 1 
     

96 Canon MX300 ink  color Kom CL 41 2 
     

97 Canon MX300 ink   black Kom PG 40 2 
     

98 Fotokopir  Canon  IR 2016J Kom C-EXV14 0 
     

99 Fotokopir  Canon  IR2520 Kom C-EXV33 22 
     

100 Fotokopir  Canon  IR2018 Kom C-EXV14 40 
     

101 

Fotokopir  Canon  IR2520 -original 

toner-OEM Kom C-EXV33 10 

     

102 

Fotokopir  Canon  IR2018 -original 

toner-OEM Kom C-EXV14 20 

     

103 Fotokopir Canon NP 1015 Kom NPG-1 1 
     

104 Samsung ML-2160 Kom 

MLT-

D101S/ELS 6 

     

105 

Fotokopir Konica Minolta Bizhub 

164/185 Kom TN 116 26 

     

106 Konica Minolta PagePro 1300 Kom 1710567-002 3 
     

107 Ribon Epson LX-300 Kom EPSON 4 
     

108 Ribon Epson LQ-300 Kom EPSON 4 
     

109 Epson Acu Laser M2000 Kom C13S050436 2 
     

110 

Film za Panasonik Telefaks KX-FC 

268 fxt Kom KX-FA52E 3 

     

111 

Toner  za Fax Panasonik KX-FAT 

88 fxt Kom KX-FAT 88 X 3 

     

112 Kyocera ecosys M4125 -OEM Kom TK 6115 20 
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113 HP LJ Prom M102a -OEM Kom CF 217A 4 
     

114 HP M404dw Kom 59A   CF259A 15 
     

115 HP 227dw Kom 32A   CF232A 20 
     

116 HP M102a Kom 19A   CF219A 20 
     

117 HP M102a Kom 17A  CF217A 10 
     

УКУПНО:    

 

6.2.3. УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2, ВАЖНОСТ ПОНУДЕ, УСЛОВИ ПОНУДЕ:  

Укупна понуђена цена за Партију број 2 износи: ______________ динара без ПДВ-а.  

  

6.2.4. РОК ИСПОРУКЕ: Испорука добара вршиће се сукцесивно зависно од потреба Наручиоца у току трајања уговора о набавци добара. Рок 

за сваку појединачну испоруку добара која су предмет јавне набавке је 72 сата од момента слања поруџбенице.  

  

6.2.5. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: Одложено плаћање, у року од _____ дана ( најмање 30  дана а највише 45 дана) од дана  уредно 

испостављаних фактура за плаћање, а на основу сукцесивних испорука предметних добара.  

 

6.2.6. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде.  

  

6.2.7. МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА: Све понуде дати на паритету фцо Дирекције ЈП и огранака предузећа, на адресама у оквиру Поглавља 

бр.5.8.. Конкурсне документације.  

  

  

     ПОНУЂАЧ  

  

              _____________                  печат                                        ____________________  

 Место и датум                                                                                                  потпис одговорног лица  
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Образац структуре цене је саставни део понуде  

 

“СМАТРАЋЕ СЕ ДА ЈЕ САЧИЊЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, УКОЛИКО СУ ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, 

КОЈИ СУ САДРЖАНИ У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ ПОПУЊЕНИ ПРЕМА ЗАХТЕВИМА ОБРАСЦА И ОВЕРЕНИ ПОТПИСОМ И 

ПЕЧАТОМ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА. СТОГА, ОВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НЕ САДРЖИ ЗАСЕБАН 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ.”   

 

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 се група понуђача одлучила да одреди носиоца посла, образац такве Изјаве се даје у наредном поглављу конкурсне 

документације.  



 

Page 73 of 89 

 

7. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ 

ПОНУДУ О ИМЕНОВАЊУ НОСИОЦА ПОСЛА ПАРТИЈА БР._____ 

 

 

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку добара: КАНЦЕЛАРИЈСКИ  

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРЕ И 

ФОТОКОПИР АПАРАТЕ 2020. год, по партијама, коју спроводи наручилац ЈП 

“Војводинашуме“ Петроварадин, редни број набавке: 58.  

  

Овлашћујемо члана групе: ___________________________________________   

                                                 (уписати пун назив и седиште)  

__________________________________________________________ да у име и за 

рачун осталих чланова Групе буде НОСИЛАЦ ПОСЛА, поднесе  заједничку 

понуду и заступа Групу понуђача пред наручиоцем.  

  

Пун назив и седиште чланова групе  Потпис одговорног лица и печат 

члана групе  

  

Назив:____________________________  

  

Седиште:__________________________  

                ______________________________  

  

  

  

  

  

  

_________________________  

                                                          М.П.   

  

Назив:___________________________  

  

Седиште:__________________________  

                ______________________________  

  

  

  

_________________________  

  

                                                          М.П.  

  

  

  

 

Датум:________________                                                                      ПОТПИС  

                                                                                                        ОДГОВОРНОГ ЛИЦА  

                                                                                                            НОСИОЦА ПОСЛА  

Место:__________________                                                 ___________________________  

                                                          

                                                                   печат                                                 

    

 8.  МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1  
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Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

прихвата елементе  модела уговора. Уколико понуђач наведе да  ће делимично  

извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача и део 

испоруке добара који му поверава. У случају заједничке понуде, дужан је да наведе 

назив сваког члана групе понуђача, а сваки члан групе понуђача је у обавези да 

попуњени модел уговора овери и потпише.   

  

ЈП "Војводинашуме"   

Петроварадин,  

Прерадовићева бр. 2 

Број:  

Датум:  

  

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ     

ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА  2020. год. 

  

Закључен у Петроварадину, дана _________________ 2020. године између:  

  

I УГОВОРНЕ СТРАНЕ     

  

1. ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" Петроварадин, Прерадовићева 2,   

МБ 08762198, ПИБ 101636567, бр.рачуна 205-601-31 (Комерцијална 

банка ад Београд),  које заступа директор Роланд Кокаи, маст.екон. (у 

даљем тексту: КУПАЦ)   

и 

2. _______________________________________________________________________,   

МБ _______________,   ПИБ  ____________, број рачуна __________________  

( _____________________________ банка), које заступа _________________  

(у даљем тексту: ПРОДАВАЦ)    

  

            _________________________________________________________________________   

                              (подаци о подизвођачима/учесницима у заједничкој понуди)  

 

  

II ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА   

Члан 1.  

 

 Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор додељује на основу 

достављене понуде Понуђача – овде Продавца, дел. бр. _____ од ________ 2020. год. 

која је прихваћена од стране Наручиоца – овде Купца, у отвореном поступку јавне 

набавке добара: КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И ПОТРОШНИ 

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ 2020. године, за Партију 

број 1 – КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, по позиву за 

подношење понуда бр. 58, објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници 

Наручиоца и на Порталу службених гласила РС и база прописа дана 24.07.2020. год..   

  

(Напомена: Дел. бр. и датум достављене понуде из протокола набавки, уписује  

Наручилац по пријему понуде). 
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Члан 2.  

 

Купац купује, а Продавац продаје и сукцесивно испоручује по потреби Купца 

следећу робу по следећим ценама:  

 

(Пре закључења уговора са изабраним понуђачем Наручилац ће у члану 2.  овог 

уговора додати табелу са ценама добара из Обрасца понуде изабраног понуђача са 

којим се закључује уговор за партију бр. 1).  

Понуђач уписује следеће: 

Укупна вредност  за партију бр. 1 износи _____________ динара без ПДВ-а.   

Исказане цене су без ПДВ-а.  

 

У исказаним ценама садржани су сви припадајући трошкови (осигурања робе, 

трошкови амбалаже и друга средства за заштиту робе од оштећења, превозни 

трошкови и др.).  

 

     Исказане цене су фиксне и непроменљиве, за цео период важности уговора.  

  

III   РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА  

  

Члан 3.  

 

Купац је обавезан да изврши плаћање испоручене робе из члана 2 уговора, у року од 

____  (најмање 30  дана, а највише 45 дана)  дана од дана испостављене фактуре за 

плаћање, а на основу сукцесивних испорука предметних добара.  

  

                                                                   Члан 4. 

 

Продавац је обавезан да за испоручену робу, Дирекцији предузећа/огранку предузећа 

Купца, испостави фактуру у складу са важећим прописима, у року од 3 дана од дана 

испоруке робе, са позивом на број и датум закључења овог уговора.  

 

Члан 5.  

 

Плаћање за примљену робу врши вирмански Дирекција/огранак предузећа Купца, 

коме је роба испоручена.  

 

IV   НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ  

  

Члан 6.  

 

 Робу која је предмет овог уговора испоручује Продавац, својим превозним 

средствима, о свом трошку.  

Члан 7.  

 

Роба се испоручује франко седиште Дирекције Предузећа и огранака предузећа 

Купца и то на следећим адресама:  

- Дирекција ЈП «Војводинашуме», Петроварадин, ул. Прерадовићева бр.2  

- ШГ «Банат» Панчево, ул. Максима Горког бр. 24  
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- ШГ «Сомбор», Сомбор, ул. Апатински пут  бр. 11   

- ШГ «Нови Сад», Нови Сад, Бул. oслобођења 127,  XI/XII 

- ШГ «Сремска Митровица» Ср. Митровица,  ул. Паробродска бр. 2  

- «Војводинашуме-Ловотурс» - Петроварадин, ул. Прерадовићева бр. 2  

- «Војводинашуме-турист» - Петроварадин, ул. Прерадовићева бр. 2. 

 

Продавац се обавезује да ће најкасније у року од 3 дана од дана пријема наруџбине  

Купца, испоручити робу на уговорено место испоруке.  

     Купац је обавезан да о свакој насталој промени извести Продавца у року од 3 дана.  

  

Члан 8.  

 

Продавац се обавезује да ће робу испоручити Купцу, почев од дана закључења овог 

уговора у трајању од једне године, сукцесивним испорукама према потреби Купца.  

 

Продавац прихвата да су наведене количине процењене - оквирне потребе Наручиоца 

добара за период на који се закључује овај уговор, те да у периоду реализације 

уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца добара и/или наступања 

оправданих околности, количине појединих добара које ће се испоручити могу бити 

мање од укупно уговорене количине.  

 

Продавац унапред прихвата да Наручилац задржава право да услед измењених 

потреба или непредвиђених околности замени предметна добра са сродним/сличним 

добрима  тако што би поручио већу количину одређених артикала зарад артикала 

које није у довољној количини поручивао под условом да се целокупна уговорена 

вредност не мења, а о чему је Купац дужан да донесе одлуку у складу са Законом о 

јавним набавкама, а уговорне стране да закључе анекс уговора.  

 

V УГОВОРНА КАЗНА  

Члан 9. 

 

У случају кашњења у испоруци робе, Купац има могућност да одреди Продавцу 

накнадни рок.    

 

Уколико Купац Продавцу не одреди накнадни рок или накнадни рок одреди, а роба не 

буде испоручена у том року, Продавац је обавезан да Купцу плати уговорну казну у 

износу од 0,5% од вредности неиспоручене робе по наруџби купца, за сваки дан 

закашњења, а максимално 5% од вредности конкретне наруџбине.   

 

VI ПРЕЛАЗ РИЗИКА  

Члан 10.  

 

Продавац сноси ризик за случајну пропаст или оштећење робе до приспећа на 

одредишно место испоруке (складиште Купца), а од тог тренутка ризик сноси Купац.  

  

VII ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРАВНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ НЕДОСТАТКЕ  

 

                                                                 Члан 11. 

Продавац одговара ако на роби која је предмет овог уговора постоји неко право трећег 

лица, које искључује, умањује или ограничава права Купца, а о чијем постојању Купац 

није обавештен нити је пристао да узме робу оптерећену тим правом.  
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Члан 12.  

 

Продавац одговара за материјалне недостатке робе које је она имала у часу прелаза 

ризика на Купца, без обзира на то да ли су му били познати.  

 

Продавац одговара и за оне материјалне недостатке који се појаве после прелаза ризика 

на Купца, ако су последица узрока који је постојао пре тога.  

  

VIII КВАЛИТЕТ РОБЕ  

Члан 13.  

 

Квалитет производа који су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати:  

   -     важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе;  

  

Члан 14.  

 

 Продавац се ослобађа одговорности за настале промене у квалитету које су последица 

неправилног одржавања и чувања робе од стране Купца.  

  

IX КОНТРОЛА КОЛИЧИНЕ РОБЕ  

  

Члан 15.  

 

Квантитативни пријем робе врши се приликом истовара робе у складишту Купца, а 

уз присуство представника Продавца. Евентуална рекламација од стране Купца на 

испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена Продавцу у 

року од 3 дана.  

 

X КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РОБЕ  

  

Члан 16.  

 

Купац је дужан да примљену робу на уобичајени начин прегледа и да о видљивим 

недостацима обавести Продавца, у писаној форми, у року од 10 дана.  

 

Купац у наведеној форми и у предвиђеном року обавештава Продавца уколико уочи да 

испоручено добро није у потпуности  у складу са контролним узорком, са обавезом 

Продавца да одговарајуће добро достави у року од 3 дана по пријему писменог захтева 

Купца.  

 

Првобитно достављено добро Купац враћа одмах по испоруци одговарајућег.     

  

Члан 17.  

 

У случају да испоручена роба не одговара уговореним стандардима квалитета, Купац 

има право, након уредног обавештавања Продавца, да:  

- захтева од продавца уредно извршење уговора, односно испоруку 

уговореног квалитета робе, и накнаду штете због задоцњења;  

- тражи снижење цене у сразмери у којој је због недостатка смањена вредност 

робе на тржишту у часу закључења уговора;  
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- да одустане од уговора, стави робу продавцу на располагање и тражи 

накнаду штете због неиспуњења;  

- да стави робу продавцу на располагање и захтева уредно испуњење уговора, 

односно другу испоруку робе која одговара уговореним стандардима, и 

накнаду штете због неуредног испуњења.  

  

XI ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ  

  

Члан 18.  

 

Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би могла 

избећи, нити би могла отклонити последице таквих околности, сматраће се као 

случајеви који ослобађају од одговорности, ако наступе након закључења уговора и 

спречавају његово потпуно или делимично извршење (виша сила).  

 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у 

извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка 

више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у 

року од 3 дана.  

 

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, 

експлозија, саобраћајне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су 

законом предвиђени као виша сила.  

 

Члан 19. 

 

Наступање околности из претходног члана продужиће рок за извршење уговорних 

обавеза за време које по свом трајању одговара вишој сили.  

 

Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има право да 

раскине уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни.  

 

XII РАСКИД УГОВОРА  

Члан 20.  

 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране 

може захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у 

потпуности и благовремено извршила.  

 

Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 30 дана.  

  

XIII ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  

  

Члан 21.  

 

 Продавац обезбеђује испуњење својих обавеза из овог уговора средством 

финансијског обезбеђења:  

- регистрована бланко соло меница, оверена потписом и печатом са меничним 

писмом које је попуњено и оверено и у којем је уписан износ 10 % од вредности 

уговора, без ПДВ-а.  
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XIV ПРИМЕНА ЗОО  

Члан 22.  

 

На сва питања која нису регулисана овим уговором, примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима.  

  

XV СПОРОВИ  

Члан 23.  

 

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају 

споразумно, а у случају да то није могуће, уговарају стварну и месну надлежност 

Привредног суда у Новом Саду.  

 

XVI ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖНОСТИ УГОВОРА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ТОКОМ  

ТРАЈАЊА УГОВОРА  

Члан 24. 

 

Уговорне стране су сагласне да се након закључења овог уговора, уз сагласнот воље обе 

уговорне стране, закључењем анекса уговора, а због указане потребе Купца која се није 

могла предвидети, поједине врсте добара из члана 2. овог уговора, могу заменити 

другом врстом уговорених добара, под условом да вредност укупне количине 

испоручених добара по овом уговору и анексу не прелази укупно уговорену вредност 

уговора из члана 2.овог уговора.  

Уговорне стране сагласно утврђују да се  рок на који је уговор закључен може  

продужити уколико уговорене количине добара из члана 2. уговора нису испоручене у 

целости, а Купац има за тим потребу, о чему је Купац дужан да донесе одлуку у складу 

са Законом о јавним набавкама а уговорне стране да закључе анекс уговора.  

 

Измене и допуне овог уговора су могуће и  због повећања обима предмета уговора с 

тим да се вредност уговора може повећати највише до 5% . Изменом уговора не може 

се мењати предмет набавке.  

 

Остале измене и допуне овог уговора, могуће су само из нарочито оправданих, 

објективних околности, под условом да се не мењају  уговорене максималне количине и 

јединичне цене из члана 2 овог уговора, а све у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама и уз обострану сагласност уговорних страна.  

  

Члан 25.  

 

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свакој уговорној 

страни припадају по 2 (два) примерка.  

      

  

    ЗА ПРОДАВЦА                                                                                      ЗА КУПЦА    

           Директор                                                                                            Директор    

                                                                                                          Роланд Кокаи, маст.екон. 

  

______________________                                                         ____________________________    
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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2  

  

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

прихвата елементе  модела уговора. Уколико понуђач наведе да  ће делимично  

извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача и део 

испоруке добара који му поверава. У случају заједничке понуде, дужан је да наведе 

назив сваког члана групе понуђача, а сваки члан групе понуђача је у обавези да 

попуњени модел уговора овери и потпише.   

  

ЈП "Војводинашуме"   

Петроварадин,  

Прерадовићева 2 

Број:  

Датум : 

   

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ  

                  - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРЕ И ШТАМПАЧЕ   

(кертриџи, тонери и остало) 2020. год. –  

  

  

 Закључен у Петроварадину, дана _________________ 2020. године између:  

  

 I  УГОВОРНЕ СТРАНЕ     

  

1. ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" Петроварадин, Прерадовићева 2,   

МБ 08762198, ПИБ 101636567, бр.рачуна 205-601-31 (Комерцијална банка ад 

Београд),  које заступа директор Роланд Кокаи, маст.екон. (у даљем тексту: 

КУПАЦ)  

и 

2. _______________________________________________________________________,   

МБ _______________,  ПИБ ____________, број рачуна __________________  

(_______________________________ банка), које заступа 

______________________________   (у даљем тексту: ПРОДАВАЦ)    

  

_____________________________________________________________________________   

                              (подаци о подизвођачима/учесницима у заједничкој понуди)  

  

 II  ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА   

Члан 1.  

 

 Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор додељује на основу 

достављене понуде Понуђача - овде Продавца, дел. број _____ од _________ 2020. 

године, која је прихваћена од стране Наручиоца – овде Купца у отвореном поступку 

јавне набавке добара:  Канцеларијски потрошни материјал и потрошни материјал за 

рачунаре и фотокопир апарате 2020. год. за  Партију број 2 -  Потрошни материјал 

за рачунаре и штампаче (кертриџи, тонери и остало), по позиву за подношење 

понуда бр. 58 објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца 

и  на Порталу службених гласила РС и база прописа дана 24.07.2020. године.   

      

     (Напомена: Дел. бр. и датум достављене понуде из протокола набавки, уписује  

     Наручилац по пријему понуде). 
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Члан 2.  

 

Купац купује, а Продавац продаје и сукцесивно испоручује по потреби Купца 

следећу робу по следећим ценама: 

 

(Пре закључења уговора са изабраним понуђачем Наручилац ће у члану 2.  овог 

уговора додати табелу са ценама добара из Обрасца понуде изабраног понуђача са 

којим се закључује уговор за партију бр. 2).  

Понуђач уписује следеће: 

Укупна вредност  за партију бр. 2 износи _____________ динара, без ПДВ-а.    

Исказане цене су без ПДВ-а.  

 

У исказаним ценама садржани су сви припадајући трошкови (осигурања робе, 

трошкови амбалаже и друга средства за заштиту робе од оштећења, превозни 

трошкови и др.).  

Исказане цене су фиксне и непроменљиве, за цео период важности уговора.  

  

III   РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА  

  

Члан 3.  

Купац је обавезан да изврши плаћање испоручене робе из члана 2 уговора, у року од 

____ (најмање 30  дана, а највише 45 дана) дана од дана  испостављене фактуре за 

плаћање, а на основу сукцесивних испорука предметних добара.  

  

Члан 4.  

 

Продавац је обавезан да за испоручену робу испостави Дирекцији Предузећа/огранку 

предузећа Купца фактуру у складу са важећим прописима, у року од 3 дана од дана 

испоруке робе, са позивом на број и датум закључења овог уговора.  

 

Члан 5.  

Плаћање за примљену робу врши вирмански Дирекција/огранак предузећа Купца, 

коме је роба испоручена.  

  

IV  НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ  

  

Члан 6.  

 

Робу која је предмет овог уговора испоручује Продавац, својим превозним 

средствима, о свом трошку.  

                                                                   Члан 7. 

 

 Роба се испоручује франко седиште огранака предузећа Купца и та на следећим адресама:  

- Дирекција ЈП «Војводинашуме», Петроварадин, ул. Прерадовићева бр.2  

- ШГ «Банат» Панчево, ул. Максима Горког бр. 24  

- ШГ «Сомбор», Сомбор, ул. Апатински пут  бр. 11   

- ШГ «Нови Сад», Нови Сад, Бул. ослобођења 127  XI/XII 



 

Page 82 of 89 

 

- ШГ «Сремска Митровица» Ср.Митровица,  ул. Паробродска бр. 2  

- «Војводинашуме-Ловотурс» - Петроварадин, ул. Прерадовићева бр. 2  

- «Војводинашуме-турист» - Петроварадин, ул. Прерадовићева бр. 2  

  

Продавац се обавезује да ће најкасније у року од 72 сата од момента слања 

поруџбенице Купца, испоручити робу на уговорено место испоруке.  

 

     Купац је обавезан да о свакој насталој промени извести Продавца у року од 3 дана.  

  

Члан 8.  

Продавац се обавезује да ће робу испоручити Купцу, почев од дана закључења овог 

уговора у трајању од једне године, сукцесивним испорукам према потреби Купца.  

 

Продавац прихвата да су наведене количине процењене - оквирне потребе Наручиоца 

добара за период на који се закључује овај уговор, те да у периоду реализације 

уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца добара и/или наступања 

оправданих околности, количине појединих добара које ће се испоручити могу бити 

мање од укупно уговорене количине.  

Продавац се обавезује да у зависности од динамике генерисања отпада од стране 

Купца,  периодично организује преузимање и транспорт истрошених тонер касета и 

кертриџа са локације Дирекције ЈП, Прерадовићева 2, Петроварадин, без накнаде 

трошкова превоза, складиштења и даљег третирања (рециклирања) преузетог отпада 

и достави Купцу документ о кретању отпада и да се у свему понаша у складу са 

Законом о управљању отпадом и Законом о заштити животне средине.    

 

V УГОВОРНА КАЗНА  

Члан 9.  

 

У случају кашњења у испоруци робе, Купац има могућност да одреди Продавцу 

накнадни рок.   

 

Уколико Купац Продавцу не одреди накнадни рок или накнадни рок одреди, а роба 

не буде испоручена у том року, Продавац је обавезан да Купцу плати уговорну казну 

у износу од 0,5% од вредности неиспоручене робе по наруџби купца, за сваки дан 

закашњења, а максимално 5% од вредности конкретне наруџбине.   

  

VI ПРЕЛАЗ РИЗИКА  

Члан 10.  

 

 Продавац сноси ризик за случајну пропаст или оштећење робе до приспећа на 

одредишно место испоруке (складиште Купца), а од тог тренутка ризик сноси Купац.  

  

VII ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРАВНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ НЕДОСТАТКЕ  

  

Члан 11. 

 

 Продавац одговара ако на роби која је предмет овог уговора постоји неко право 

трећег лица, које искључује, умањује или ограничава права Купца, а о чијем 

постојању Купац није обавештен нити је пристао да узме робу оптерећену тим 

правом.  
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Члан 12.  

 

Продавац одговара за материјалне недостатке робе које је она имала у часу прелаза 

ризика на Купца, без обзира на то да ли су му били познати.  

 

Продавац одговара и за оне материјалне недостатке који се појаве после прелаза 

ризика на Купца, ако су последица узрока који је постојао пре тога.  

  

VIII КВАЛИТЕТ РОБЕ  

Члан 13.  

 

 Квалитет производа који су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати:  

   -     важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе;  

  

Члан 14.  

Продавац одговара за квалитет производа у гарантном року од 6 месеци за заменске 

производе и 12 месеци за оригиналне (ОЕМ) производе, рачунајући од дана пријема 

истог од стране купца.  

 

Продавац се ослобађа одговорности за настале промене у квалитету које су 

последица неправилног одржавања и чувања робе од стране Купца. 

 

IX КОНТРОЛА КОЛИЧИНЕ РОБЕ  

Члан 15.  

 

 Квантитативни пријем робе врши се приликом истовара робе у складишту Купца, а 

уз присуство представника Продавца. Евентуална рекламација од стране Купца на 

испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена Продавцу у 

року од 3 дана.  

 

X КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РОБЕ  

 

Члан 16.  

 

Купац је дужан да примљену робу на уобичајени начин прегледа и да о видљивим 

недостацима обавести Продавца, у писаној форми, у року од 10 дана.  

 

У случају да Купац уочи недостатак у квалитету штампе или било који други 

недостатак на кертриџу (тонеру) током експолатације, Продавац је дужан да у року 

од 24 часа (следећи радни дан) од момента рекламације производа Купцу достави нов 

кертриџ (тонер) и преузме рекламирани производ о сопстевном трошку.  

 

Купац у наведеној форми и у предвиђеном року обавештава Продавца уколико уочи 

да испоручено добро није у потпуности  у складу са контролним узорком, са 

обавезом Продавца да одговарајуће добро достави у року од 3 дана по пријему 

писменог захтева Купца. Првобитно достављено добро Купац враћа одмах по 

испоруци одговарајућег.     

Члан 17. 

 

 У случају да испоручена роба не одговара уговореним стандардима квалитета, 

Купац има право, након уредног обавештавања Продавца, да:  
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- захтева од продавца уредно извршење уговора, односно испоруку 

уговореног квалитета робе, и накнаду штете због задоцњења;  

- тражи снижење цене у сразмери у којој је због недостатка смањена 

вредност робе на тржишту у часу закључења уговора;  

- да одустане од уговора, стави робу продавцу на располагање и тражи накнаду 

штете због неиспуњења;  

- да стави робу продавцу на располагање и захтева уредно испуњење уговора, 

односно другу испоруку робе која одговара уговореним стандардима, и 

накнаду штете због неуредног испуњења.  

 

XI ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ  

  

Члан 18.  

 

Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би могла 

избећи, нити би могла отклонити последице таквих околности, сматраће се као 

случајеви који ослобађају од одговорности, ако наступе након закључења уговора и 

спречавају његово потпуно или делимично извршење (виша сила).  

 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у 

извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више 

силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 3 

дана.  

 

 Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 

саобраћајне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом 

предвиђени као виша сила.  

Члан 19.  

 

Наступање околности из претходног члана продужиће рок за извршење уговорних 

обавеза за време које по свом трајању одговара вишој сили.  

 

Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има право да 

раскине уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни.  

  

XII РАСКИД УГОВОРА  

Члан 20.  

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране 

може захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у 

потпуности и благовремено извршила.  

 

Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 30 дана.  

  

XIII ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  

  

Члан 21.  

 Продавац обезбеђује испуњење својих обавеза из овог уговора средством финансијског  

обезбеђења:  

 - регистрована бланко соло меница, оверена потписом и печатом са меничним писмом  

које је попуњено и оверено и у којем је уписан износ 10% од вредности уговора без 

ПДВ-а.  
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XIV ПРИМЕНА ЗОО  

Члан 22.  

 

На сва питања која нису регулисана овим уговором, примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима.  

 

XV СПОРОВИ  

Члан 23.  

 

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају 

споразумно, а у случају да то није могуће, уговарају стварну и месну надлежност 

Привредног суда у Новом Саду.  

 

XVI ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖНОСТИ УГОВОРА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ТОКОМ  

ТРАЈАЊА УГОВОРА  

                                                              Члан 24. 

 

Уговорне стране су сагласне да се након закључења овог уговора, уз сагласнот воље обе 

уговорне стране, закључењем анекса уговора, а због указане потребе Купца која се није 

могла предвидети, поједине врсте добара из члана 2.овог уговора, могу заменити 

другом врстом уговорених добара, под условом да вредност укупне количине 

испоручених добара по овом уговору и анексу не прелази укупно уговорену вредност 

уговора из члана 2.овог уговора.  

 

Уговорне стране сагласно утврђују да се  рок на који је уговор закључен може  

продужити уколико уговорене количине добара из члана 2. уговора нису испоручене у 

целости, а Купац има за тим потребу, о чему је Купац дужан да донесе одлуку у складу 

са Законом о јавним набавкама а уговорне стране да закључе анекс уговора.  

 

Измене и допуне овог уговора су могуће и  због повећања обима предмета овог уговора 

с тим да се вредност уговора може повећати највише до 5% од укупне вредности 

првобитно закљученог  уговора. Изменом уговора не може се мењати предмет набавке. 

  

Остале измене и допуне овог уговора, могуће су само из нарочито оправданих, 

објективних околности, под условом да се не мењају  уговорене максималне количине и 

јединичне цене из члана 2. овог уговора, а све у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама и уз обострану сагласност уговорних страна.  

 

 XVII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 25.  

 

 Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих  свакој уговорној 

страни припадају по 2 (два) примерка.  

  

     ЗА ПРОДАВЦА                                                                                      ЗА КУПЦА    

           Директор                                                                                            Директор    

                                                                                                         Роланд Кокаи маст.екон. 

  

______________________                                                         ____________________________    
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10. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ  ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

Образац структуре цене је обавезни саставни део понуде.  

 

СМАТРАЋЕ СЕ ДА ЈЕ САЧИЊЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, УКОЛИКО СУ 

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, КОЈИ СУ САДРЖАНИ У ОБРАСЦУ 

ПОНУДЕ, ПОПУЊЕНИ ПРЕМА ЗАХТЕВИМА ОБРАЗЦА И ОВЕРЕНИ 

ПОТПИСОМ И ПЕЧАТОМ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА. Стога ова 

конкурсна документација не садржи засебан образац структуре цене. 

 

Ако понуђач  у Образцу понуде није правилно и у целини попунио податке о 

основним елементима понуђене цене, сматраће се да није сачинио образац 

структуре цене, што представља битан недостатак понуде. 
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11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

  

                                                             ПАРТИЈА БРОЈ _____ 

  

У складу са чланом 88. став 1 Закона о јавним набавкама, понуђач 

_____________________________________________________ за јавну набавку добара - 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

ЗА РАЧУНАРЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ 2020. год. у отвореном поступку, редни 

број набавке: 58, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 

како следи у табели:   

 

  

Врста трошкова   

  

Износ трошкова  у РСД  

      

         

         

         

         

                                У К У П Н О:      

      

 

Датум: ___________________ Потпис овлашћеног лица 

 Понуђача/носиоца посла 

Место: ___________________ 

 ______________________ 

                                                                                М.П. 

 

 

    

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

од наручиоца накнаду трошкова.  

 

У образцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или 

модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови 

прибављања средства обезбеђења.  

  

НАПОМЕНА: достављање овог образца није обавезно.  
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12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

   

ПАРТИЈА БРОЈ  _____  

  

  

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача:  

_____________________________________________, са седиштем у _________________, ул.   

_________________________ бр. ___, дајем следећу :  

  

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку  за јавну набавку добара: КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ  2020.год,  у 

отвореном поступку, редни број набавке: 58, коју спроводи наручилац ЈП 

“Војводинашуме“ Петроварадин, поднео независно, без договора са другим понуђачима 

или заинтересованим лицима.   

    

 Датум:                                                                                                    ПОНУЂАЧ:  

____________________  

     М.П.       

Место:   

       ____________________                                                                           _____________________  

                                                                                                                    Потпис одговорног лица  

  

  

 

НАПОМЕНА: УКОЛИКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА, ОВА ИЗЈАВА 

МОРА БИТИ УМНОЖЕНА, ПОТПИСАНА ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

СВАКОГ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА И ОВЕРЕНА ПЕЧАТОМ.  
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13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. 

СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

  

 

ПАРТИЈА БРОЈ _____  

  

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник  понуђача :  

___________________________________________, са седиштем у _________________, ул.   

_________________________ бр. ___, дајем следећу :  

  

        И З Ј А В У  

о поштовању обавеза  које произилазе из важећих прописа  

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у поступку  за јавну набавку 

добара КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И ПОТРОШНИ 

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ 2020. год, у отвореном 

поступку, редни број набавке: 58, коју спроводи наручилац ЈП “Војводинашуме“ 

Петроварадин, изјављујем да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 

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

 

 

 датум:                                                                                          ПОНУЂАЧ : 

____________________  

                                                                      М.П.       

 место:   

     ____________________                                                                 _______________________  

                                                                                                           Потпис одговорног лица  

  

  

  

  

НАПОМЕНА: УКОЛИКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА, ОВА ИЗЈАВА 

МОРА БИТИ УМНОЖЕНА, ПОТПИСАНА ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

СВАКОГ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА И ОВЕРЕНА ПЕЧАТОМ.  

  


