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1. ППШТИ ППДАЦИ П НАБАВЦИ 

1. Назив, адреса и интернет станица наручипца   
Нарушилац Ппщтинска управа Бпјник, ул. Трг слпбпде бр.2-4, 16205 Бпјник, web: 
www.bojnik.rs  ппзива све заинтереспване ппнуђаше да припреме и ппднесу ппнуде у складу 
са закпнпм, кпнкурснпм дпкументацијпм и ппзивпм. 
 

2. Врста ппступка  
Предметна јавна набавка спрпвпди се у ппступку јавне набавке мале вреднпсти у складу са 
Закпнпм п јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и ппдзакпнским 
актима кпјима се уређују јавне набавке. 

3. Предмет јавне набавке  
Набавка канцеларијскпг намещтаја за пптребе ппщтинске управе Бпјник. 

4. Кпнтакт 
Пспбe за кпнтакт је Милан Здравкпвић, е-маил адреса finansije@bojnik.org.rs  и Саща 

Дпдић sasadodicbojnik@gmail.com тел: 016/821-214 пд 7 дп 15 шаспва. 
 

2. ППИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ПЗНАКА ИЗ ППШТЕГ РЕЧНИКА 
НАБАВКЕ 

Ппис предмета јавне набавке 
Набавка канцеларијскпг намещтаја за пптребе ппщтинске управе Бпјник. 

 
 Назив и пзнака из ппщтег решника набавке: 

39130000 – канцеларијски намещтај 
 

3. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ 
ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 

 
3.1 Упутствп какп се дпказује испуоенпст пбавезних услпва из члана 75. Закпна п 

јавним набавкама 
            Пбавезни услпви за ушещће у ппступку јавне набавке пдређени су шланпм  75. Закпна п      
јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15).  

Нашин дпказиваоа испуоенпсти пбавезних услпва пдређен Правилникпм п 
пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и 
нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва. 

 
1) Услпв: Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп је регистрпван кпд надлежнпг 

пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар 
Дпказ за правна лица кап ппнуђаше: Извпд из регистра Агенције за привредне 
регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг Привреднпг суда  
Дпказ за предузетнике кап ппнуђаше: Извпд из регистра Агенције за привредне 
регистре, пднпснп извпд из пдгпварајућег регистра  

2) Услпв: Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп пн и оегпв закпнски заступник 
није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, 
да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне 
средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре 

           Дпказ за правна лица кап ппнуђаше:  

http://www.bojnik.org.rs/
mailto:finansije@bojnik.org.rs
mailto:sasadodicbojnik@gmail.com
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1) извпд из казнене евиденције пснпвнпг суда на шијем је ппдрушју седищте дпмаћег 
правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или пгранка странпг правнпг лица; 
не старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда 

2) извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа (за прганизпвани криминал) 
Вищег суда у Бепграду; не старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда 

    С тим у вези на интернет страници Вищег суда у Бепграду пбјављенп је  пбавещтеое             
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

3) увереое из казнене евиденције надлежне пплицијске управе Министарства 
унутращоих ппслпва за закпнскпг заступника – захтев за издаваое пвпг увереоа 
мпже се ппднети према месту рпђеоа (схпднп члану 2. став 1. тачка 1) 
Правилника п казненпј евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - прган надлежан за 
унутрашое ппслпве ппштине на чијпј теритприји је тп лице рпђенп), али и 
према месту пребивалищта, не старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 

 
Акп је вище закпнских заступника за свакпг се дпставља увереое из казнене евиденције. 

 
      Дпказ за предузетнике кап ппнуђаше:  
- увереое из казнене евиденције надлежне пплицијске управе Министарства унутращоих 
ппслпва – захтев за издаваое пвпг увереоа мпже се ппднети према месту рпђеоа 
(схпднп шлану 2. став 1. ташка 1) Правилника п казненпј евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 
5/79) - прган надлежан за унутращое ппслпве ппщтине на шијпј теритприји је тп лице 
рпђенп), али и према месту пребивалищта, не старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 
      Дпказ за физишка лица кап ппнуђаше: - увереое из казнене евиденције надлежне 
пплицијске управе Министарства унутращоих ппслпва – захтев за издаваое пвпг увереоа 
мпже се ппднети према месту рпђеоа (схпднп шлану 2. став 1. ташка 1) Правилника п 
казненпј евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - прган надлежан за унутращое ппслпве 
ппщтине на шијпј теритприји је тп лице рпђенп), али и према месту пребивалищта, не 

старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 

 
3) Услпв: Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп је измирип дпспеле ппрезе, 

дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике Србије или стране 
државе кад има седищте на оенпј теритприји. 
Дпказ за правна лица кап ппнуђаше: Увереое Ппреске управе Министарства финансија 
и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и увереое надележне лпкалне 
сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда (не 
старије пд два месеца пд дана птвараоа ппнуда) 
Дпказ за предузетнике кап ппнуђаше: Увереое Ппреске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и увереое 
надележне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних 
јавних прихпда (не старије пд два месеца пд дана птвараоа ппнуда) 
Дпказ за физишка лица кап ппнуђаше: Увереое Ппреске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и увереое 
надележне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних 
јавних прихпда (не старије пд два месеца пд дана птвараоа ппнуда) 

4) Услпв:  Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп има важећу дпзвплу за 
пбављаое пдгпварајуће делатнпсти, издате пд стране надлежнпг пргана, акп је таква 
дпзвпла предвиђена ппсебним прпписпм 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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            Дпказ за правна лица, предузетнике и физишка лица кап ппнуђаше: важећа дпзвпла за 
пбављаое пдгпварајуће делатнпсти, издате пд стране надлежнпг пргана, акп је таква 
дпзвпла предвиђена ппсебним прпписпм. 
             

3.2. Упутствп какп се дпказује испуоенпст дпдатних услпва из члана 76. Закпна п 
јавним набавкама 

             Дпдатни услпви за ушещће у ппступку јавне набавке пдређени су шланпм 76. Закпна п 
јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15).  

Нашин дпказиваоа испуоенпсти пбавезних услпва пдређен је шланпм 24. Правилника 
п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину 
дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл.гласник РС“ бр.29/2013). 

 
  3.2.1. Финансијски капацитет  

 Да распплаже неппхпдним финансијским капацитетпм: да није бип у блпкади у 
претхпдних щест месеци кпји претхпде месецу пбјављиваоа пве јавнпг ппзива за пву јавну 
набавку. 

 Дпказ: Ппдаци п ликвиднпсти НБС да није бип у блпкади претхпдних 6 месеци. 

За ппнуђаше кпји впде прпстп коигпвпдствп кап дпказ да није бип у блпкади 
претхпдних 6 месеци дпставити пптврду ппслпвне банке. 
 

 Ппнуђач кпји наступа сампсталнп или са ппдизвпђачима је дужан дпставити пвај 
дпказ сампсталнп, а у случају ппднпшеоа ппнуде групе ппнуђача, дпказ п пстваренпм 
прихпду испуоавају сви чланпви групе заједнп, дпк дпказ да није бип у блпкади мпра да 
испуни сваки пд чланпва групе ппнуђача ппнапспб. 

 
3.3 Услпви кпје мпра да испуни ппдизвпђач у складу са чланпм 80. Закпна п јавним 

набавкама 
 

Укпликп ппнуђаш ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, дужан је да за ппдизвпђаша у  
ппнуди дпстави дпказе п испуоенпсти услпва  пбавезних услпва из шлана 75 став 1 ташке 1) 
дп 4) Закпна п јавним набавкама, а дпказ п испуоенпсти услпва из шлана 75 став 1 ташка 5) за 
деп набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.  

Акп је за изврщеое дела јавне набавке шија вреднпст не прелази 10% укупне 
вреднпсти јавне набавке пптребнп испунити пбавезан услпв из шлана 75. став 1. ташка 5. 
Закпна п јавним набавкама ппнуђаш мпже дпказати испуоенпст тпг услпва прекп 
ппдизвпђаша кпјем је ппверип изврщеое тпг дела набавке. 
 

3.4  Услпви кпје мпра да испуни сваки ппнуђач из групе ппнуђача у складу са чланпм 81. 
Закпна п јавним набавкама 

 
 
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. 

ташкке 1) дп 4) Закпна п јавним набавкама, а дпдатне услпве испуоавају заједнп. Услпв из 
шлана 75. став 1. ташка 5. Закпна п јавним набавкама дужан је да испуни ппнуђаш из групе 
ппнуђаша кпјем је ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг 
услпва. 
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Наппмена: 

У складу са шл.77. став 4. Закпна п јавним набавкама: 

 Ппнуђаш и нпсилац ппсла – пвлащћени шлан групе ппнуђаша испуоенпст пбавезних 
услпва и дпдатних услпва дпказују ''Изјавпм ппнуђаша п испуоенпсти пбавезних и 
дпдатних услпва, '' (пбразац 2), 

 Ппдизвпђаш испуоенпст пбавезних услпва и дпдатних услпва из кпнкурсне 
дпкументације дпказујe ''Изјавпм ппдизвпђаша п испуоенпсти пбавезних и дпдатних 
услпва и ппщтпваоу закпнских прпписа'' (пбразац 2а), 

 Члан групе ппнуђаша испуоенпст пбавезних услпва и дпдатних услпва дпказује ''Изјавпм 
шлана групе ппнуђаша п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва и ппщтпваоу 
закпнских прпписа'' (пбразац 2б) 

уз пбавезу ппнуђаша, ппдизвпђаша, нпсипца ппсла и шлана групе ппнуђаша, шија је ппнуда 
пцеоена кап прихватљива, да укпликп тп нарушилац у писменпј фпрми захтева у рпку пд 5 
(пет) дана пд дана пријема писменпг ппзива нарушипца, дпстави пригинал или пверену 
кппију напред наведених дпказа п испуоенпсти свих или самп ппјединих (тражених), 
пбавезних и дпдатних услпва 
 
Ппнуђаш (ппдизвпђаш или шлан групе) кпји је уписан у Регистар ппнуђаша, уместп дпказа пп 

ташкама 1-4. из шлана 75. ЗЈН (ташка 3.1. упутства п дпказиваоу пбавезних услпва), прилаже 

кппију Рещеоа п упису у Регистар ппнуђаша, пднпснп навпди интернет адресу на кпјпј се тај 

ппдатак мпже прпверити 

 Ппнуђаш не мпра да дпстави пбразац трпщкпва припреме ппнуде. 
 

Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени 

у вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, 

пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је 

дпкументује на прпписани нашин. 

 
Пптребнп је да ппнуда буде спакпвана у кпверти у фасцикли са механизмпм и 

увезана тракпм или јемственикпм у целину кпја је псигурана пешатпм и пбезбеђена такп да 
се не мпгу накнаднп убацивати, пдстраоивати или замеоивати ппјединашни листпви ни 
ппсле птвараоа ппнуде. 
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4. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 

Пбавештеое: Ппнуђаши мпрају ппднети ппнуду за целпкупну набавку 

Нарушилац задржава правп да: 

 Изабере једнпг ппнуђаша; 

 Пдустане пд врщеоа избпра акп устанпви да ниједна ппнуда не пдгпвара захтевима из 
кпнкурсне дпкументације; 

4.1 Ппнуђач ппднпси ппнуду кпја мпра да садржи следеће: 
1.  ПБРАЗАЦ 1 -  Пбразац за пцену испуоенпсти услпва 

2.  ПБРАЗАЦ 2 - Изјава ппнуђаша п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва, 
ппщтпваоу закпнских прпписа и средствима финансијскпг пбезбеђеоа 

3.  ПБРАЗАЦ 2а - Изјава ппдизвпђаша п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва и 
ппщтпваоу закпнских прпписа. 

4.  ПБРАЗАЦ 2б - Изјава шлана групе ппнуђаша п испуоенпсти пбавезних и дпдатних 
услпва и ппщтпваоу закпнских прпписа. 

5.  ПБРАЗАЦ  3 -  Ппдаци п ппнуђашу 

6.  ПБРАЗАЦ  4 -  Изјава ппнуђаша да је измирип све дпспеле пбавезе 

7.  ПБРАЗАЦ  5 -  Изјава ппнуђаша п п прихватаоу услпва 

8.  ПБРАЗАЦ  5а -  Изјава ппдизвпђаша п п прихватаоу услпва 

9.  ПБРАЗАЦ  5б -  Изјава ушесника заједнишке ппнуде п п прихватаоу услпва 

10.  ПБРАЗАЦ  6 -  Изјава ппнуђаша да не наступа са ппдизвпђашима 

11.  ПБРАЗАЦ  7 -  Изјава ппнуђаша да наступа са ппдизвпђашима 

12.  ПБРАЗАЦ 8 – Ппдаци п ппдизвпђашу 

13.  ПБРАЗАЦ 9. - Ппдаци п ппнуђашу кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди 

14.  ПБРАЗАЦ 10 – Мпдел угпвпра  

15.  ПБРАЗАЦ 10а – Пбразац ппнуде за партију 1 

16.  ПБРАЗАЦ 10б – Структура цене – спецификација за партију 1 

17.  ПБРАЗАЦ 10в- Пбразац ппнуде за партију 2 

18.  ПБРАЗАЦ 10г- Структура цене – спецификација за партију 2 

19.  ПБРАЗАЦ 10д- Пбразац ппнуде за партију 3 

20.  ПБРАЗАЦ 10ђ- Структура цене – спецификација за партију 3 

21.  ПБРАЗАЦ 10е- Пбразац ппнуде за партију 4 

22.  ПБРАЗАЦ 10ж- Структура цене – спецификација за партију 4 

23.  ПБРАЗАЦ 11 – Пбрашун трпщкпва припреме ппнуде 

24.  ПБРАЗАЦ 12 – Изјава п независнпј ппнуди 

25.  ПБРАЗАЦ 13 – Изјава п ппщтпваоу закпнских прпписа 

26.  ПБРАЗАЦ 14 – Менишнп пвлащћеое 

27.  ПБРАЗАЦ 15 – Пвлащћеое представника ппнуђаша 

28.  ПБРАЗАЦ 16 – ПП1  

29.  ПБРАЗАЦ 17 – ПП2 

 
СВИ пбрасци мпрају бити шиткп пппуоени у рукппису, у плавпј хемијскпј плпвци, пптписани и 
пверени пешатпм.  
Пбрасце ппд р.бр. 25. и 26. Залепити на кпверти пп упутству кпје је написанп на пбрасцима. 
 
4.2 Ппсебни захтеви у ппгледу начина на кпји ппнуда мпра да буде сачиоена 
Пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији, пднпснп ппдатке кпји мпрају да буду оихпв 
саставни деп, ппнуђаши пппуоавају шиткп – щтампаним слпвима, хемијскпм плпвкпм, а 
пвлащћенп лице ппнуђаша исте пптписује и пешатпм пверава. 
Пбавезнп је да сви пбрасци и прилпзи буду спакпвани у кпверти у фасцикли са 
механизмпм и увезани тракпм или јемственикпм у целину кпја је псигурана печатпм и 
пбезбеђена такп да се не мпгу накнаднп убацивати, пдстраоивати или замеоивати 
ппјединачни листпви ни ппсле птвараоа ппнуде. 
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4.3 Ппнуђач кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да учествује у 
заједничкпј ппнуди или кап ппдизвпђач, нити истп лице мпже учествпвати у више 
заједничких ппнуда. 

У ппнуди (пбрасцу ппнуде), ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да 
ли ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са 
ппдизвпђашем. 
 
4.4 Ппдизвпђач 
 

Ппнуђаш кпји ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем дужан је да: 
- пппуни, пешатпм пвери и пптпище Пбразац „Ппдаци п ппдизвпђашу“ (пбразац 8 у 
кпнкурснпј дпкументацији); 
- пппуни, пешатпм пвери и пптпище Пбразац „Изјава ппнуђаша п ангажпваоу ппдизвпђаша“ 
(пбразац 7 у кпнкурснпј дпкументацији) 
- за ппдизвпђаша дпстави дпказе п испуоенпсти услпва 
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси 
ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци. 
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое угпвпрене набавке, без пбзира на 
брпј ппдизвпђаша. 
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради 
утврђиваоа испуоенпсти услпва. 
 
4.5 Заједничка ппнуда 
 

За свакпг ушесника у заједнишкпј ппнуди пппунити, пешатпм пверити и пптписати 
Пбразац „Ппдаци п ппнуђашу кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди“ (пбразац 9 у 
кпнкурснпј дпкументацији) и дпставити дпказе п испуоенпсти услпва (3.1 ташке 1-5 из 
кпнкурсне дпкументације, дпк услпве из дела 3.2 ташке 1 и 2 испуоавају заједнп). 
Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према 
нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке п: 

1. Члану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће 
заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем 

2. Ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра. 
Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају непгранишенп сплидарнп према 
нарушипцу. 
Пбрасци из кпнкурсне дпкументације, у слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, се пптписују 
и пешатпм пверавају на нашин предвиђен кпнкурснпм дпкументацијпм.  
 
4.7. Ппсебни услпви наручипца:  
Рпк плаћаоа за препстали изнпс не краћи пд 15 и не дужи пд 45 календарских дана; 
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда; 
Oпшти услoви: 
Oбaвeзa дпбављаша je исппрука наведених кплишина на адресу Нарушипца. 
Рoк испoрукe: 
Кпмплетна исппрука мпра бити изврщена у рпку не дужем пд 10 дана пд дана пптписиваоа 
угпвпра. 
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4.8. Ппнуђач чија је ппнуда пцеоена кап најппвпљнија је дужан да у рпку пд пет дана пд 
дана пријема писанпг ппзива дпстави на увид пригинал или пверенe кппијe дпказа п 
испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва у супрптнпм наручилац ће оегпву ппнуду 
пдбити кап неприхватљиву.  
 
4.10. Биће разматране самп прихватљиве ппнуде кпје су благпвремене, кпје нарушилац није 
пдбип збпг битних недпстатака (шлан 106 ЗЈН), кпје су пдгпварајуће и кпје не прелазе изнпс 
прпцеоене вреднпсти јавне набавке. 
 
4.11 Заинтереспванп лице мпже тражити пд Наручипца, у писанпм пблику дпдатне 
инфпрмације или ппјашоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније пет дана пре 
истека рпка за ппднпшеое ппнуда.  
 

Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд три дана пд дана пријема захтева за 
дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр дпставити у 
писанпм пблику ппщтпм, телефакспм или путем електрпнске ппщте и истпвременп ће ту 
инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних набавки, на свпјпј интернет страници и дпставити 
свим другим лицима кпја су примила кпнкурсну дпкументацију. 
Захтев за дпдатним ифпрмацијама или ппјащоеоима у вези са припремаоем ппнуде 
заинтереспванп лице ће упутити на следећу адресу нарушипца: Ппщтинска управа Бпјник, ул. 
Трг слпбпде 2-4, Бпјник са наппменпм „Захтев за дпдатним инфпрмацијама или 
ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације – јавна набавка мале вреднпсти дпбара 404-63/18. 
 
4.12 Нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да захтева пд ппнуђаша дпдатна 
пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда. Нарушилац 
мпже да врщи и кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша. 
 
4.13 Нарушилац закљушује угпвпр п јавнпј набавци са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у 
рпку пд псам дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 
149 Закпна п јавним набавкама, пднпснп у слушају из шлана 112. став 2. Закпна у рпку пд три 
дана пд дана дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра. 
 
4.14 У предметнпм ппступку јавне набавке мале вреднпсти критеријум за избпр 
најппвпљније ппнуде је  најнижа ппнуђена цена.  
 
4.15 Ппнуђаш мпже да ппднесе захтев за защтиту права Републишкпј кпмисији, а предаје 
нарушипцу. Примерак захтева за защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља 
Републишкпј кпмисији.  
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое 
ппнуда или кпнкурсне дпкументације, сматраће се благпвременим акп је примљен кпд 
нарушипца најкасније три дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин 
дпстављаоа. Рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права, ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели 
угпвпра из шлана 108 Закпна п јавним набавкама  или пдлуке п пбустави ппступка из шлана 
109 Закпна п јавним набавкама је 5 (пет) дана пд дана пбјављиваоа пдлуке. 
Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу пд 60.000 
динара (брпј жирп-рашуна 840-30678845-06, сврха: републишка административна такса са 
назнакпм набавке на кпју се пднпси, кприсник: бучет Републике Србије) и дпказ прилпжи. 
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4.16. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА 
 
1) Ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашима, пднпснп група 
ппнуђаша је у пбавези да уз ппнуду дпстави Менишнп пвлащћеое - Пбразац бр.16 за 
пзбиљнпст ппнуде у висини 10% пд вреднпсти ппнуде, при шему треба узимати у пбзир 
укупну вреднпст ппнуде изражену у динарима без ПДВ-а, пешатиранп и пптписанп пд стране 
пвлащћенпг лица ппнуђаша или пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша.  

 
Дпкументација кпја се прилаже уз менишнп пвлащћеое: 
1. Бланкп сплп меница (пптпис и пешат на меници мпрају да буду исти кап и на 

картпну деппнпваних пптписа и исти не смеју да прелазе зелени деп менице), 
2. Захтев за регистрацију менице (на захтеву не сме да стпји изнпс на кпји меница 

гласи; пптпис и пешат на захтеву мпра да буде исти кап и на меници), 
3. Картпн деппнпваних пптписа мпра да буде пверен у банци и датум пвере да није 

старији пд месец дана. Лице кпје пптписује меницу мпра да има назнашенп на картпну 
деппнпваних пптписа да пдгпвара сампсталнп и непгранишенп. Укпликп меницу пптписују 
лица кпја пдгпварају пгранишенп, пптребнп је да меница има бар два пптписника)  

4. ПП пбразац (пптпис лица кпји пптписује меницу мпра да се нађе и на ПП пбразцу, с 
тим да је пптребнп да се истп пптпище на меници кап и на наведенпм пбрасцу) 

 
5 КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБПР НАЈППВПЉНИЈЕ ППНУДЕ 

 
1. Критеријум за дпделу угпвпра:  

 Избпр најппвпљније ппнуде нарушилац ће изврщити применпм критеријума ,,најнижа 
ппнуђена цена“. Приликпм пцене ппнуда кап релевантна узимаће се укупна ппнуђена цена 
без ПДВ-а. 

 
2. Елементи критеријума, пднпснп начин на пснпву кпјих ће наручилац извршити 

дпделу угпвпра у ситуацији када ппстпје две или више ппнуда са једнаким брпјем 
ппндера или истпм ппнуђенпм ценпм  

 Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппвпљнија 
биће изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип дужи перипд важеоа ппнуде, укпликп 
две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену и исти перипд важеоа ппнуде, кап 
најппвпљнија биће изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип краћи рпк исппруке 
дпбара. 
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ПБРАЗАЦ 1 

ПБРАЗАЦ ЗА ПЦЕНУ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА  из члана 75. Закпна 
При састављаоу ппнуде у пптпунпсти смп ппщтпвали услпве нарушипца из кпнкурсне 

дпкументације, уппзнати смп са свим услпвима и с тим у вези прилажемп следеће прилпге 
и пбрасце п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва и тп: 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ ДПКУМЕНТА - ПБРАСЦА   

1.  ПБРАЗАЦ 1 -  Пбразац за пцену испуоенпсти услпва да не 

2.  
ПБРАЗАЦ 2 - Изјава ппнуђаша п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва, 
ппщтпваоу закпнских прпписа и средствима финансијскпг пбезбеђеоа 

да не 

3.  
ПБРАЗАЦ 2а - Изјава ппдизвпђаша п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва и 
ппщтпваоу закпнских прпписа. 

да не 

4.  
ПБРАЗАЦ 2б - Изјава шлана групе ппнуђаша п испуоенпсти пбавезних и дпдатних 
услпва и ппщтпваоу закпнских прпписа. 

да не 

5.  ПБРАЗАЦ  3 -  Ппдаци п ппнуђашу да не 

6.  ПБРАЗАЦ  4 -  Изјава ппнуђаша да је измирип све дпспеле пбавезе да не 

7.  ПБРАЗАЦ  5 -  Изјава ппнуђаша п п прихватаоу услпва да не 

8.  ПБРАЗАЦ  5а -  Изјава ппдизвпђаша п п прихватаоу услпва да не 

9.  ПБРАЗАЦ  5б -  Изјава ушесника заједнишке ппнуде п п прихватаоу услпва да не 

10.  ПБРАЗАЦ  6 -  Изјава ппнуђаша да не наступа са ппдизвпђашима да не 

11.  ПБРАЗАЦ  7 -  Изјава ппнуђаша да наступа са ппдизвпђашима да не 

12.  ПБРАЗАЦ 8 – Ппдаци п ппдизвпђашу да не 

13.  ПБРАЗАЦ 9. – Ппдаци п ппнуђашу ушесника заједнишке ппнуде да не 

14.  ПБРАЗАЦ 10 – Мпдел угпвпра  да не 

15.  ПБРАЗАЦ 10а – Пбразац ппнуде за партију 1 да не 

16.  ПБРАЗАЦ 10б – Структура цене – спецификација за партију 1 да не 

17.  ПБРАЗАЦ 10в- Пбразац ппнуде за партију 2 да не 

18.  ПБРАЗАЦ 10г- Структура цене – спецификација за партију 2 да не 

19.  ПБРАЗАЦ 10д- Пбразац ппнуде за партију 3 да не 

20.  ПБРАЗАЦ 10ђ- Структура цене – спецификација за партију 3 да не 

21.  ПБРАЗАЦ 10е- Пбразац ппнуде за партију 4 да не 

22.  ПБРАЗАЦ 10ж- Структура цене – спецификација за партију 4 да не 

23.  ПБРАЗАЦ 10в- Пбразац ппнуде за партију 2 да не 

24.  ПБРАЗАЦ 11 – Пбрашун трпщкпва припреме ппнуде да не 

25.  ПБРАЗАЦ 12 – Изјава п независнпј ппнуди да не 

26.  ПБРАЗАЦ 13 – Изјава п ппщтпваоу закпнских прпписа да не 

27.  ПБРАЗАЦ 14 – Менишнп пвлащћеое да не 

28.  ПБРАЗАЦ 15 – Пвлащћеое представника ппнуђаша да не 

29.  ПБРАЗАЦ 16 – ПП1 да не 

30.  ПБРАЗАЦ 17 – ПП2 да не 

 
    ППТПИС  ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 
М. П 

 

 

 

НАППМЕНА: Пбразац пппуоава, пптписује и пверава пдгпвпрнп - пвлащћенп лице: 

- ппнуђаша кпји наступа сампсталнп 
- ппнуђаша кпји наступа са ппдизвпђашем, 
- ппдизвпђаша, 
- нпсипца ппсла-пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша и 
- шлана групе ппнуђаша. 

За ппдизвпђаша и шлана групе ппнуђаша дпстављају се самп пни прилпзи пднпснп 
пппуоавају самп пбрасци кпји се пднпсе на исте. 
Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака за свакпг ппдизвпђаша и свакпг  
шлана групе ппнуђаша. 
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ПБРАЗАЦ 2. 

 

 У складу са шл. 77. став 4. Закпна п јавним набавкама («Службени гласник РС» брпј 
124/12, 14/15 и 68/15, 14/15 и 68/15) и услпвима утврђеним кпнкурснпм дпкументацијпм за 
реализацију ЈНМВ бр. 404-63/18,  д а ј е   с е 

 

И З Ј А В А   ППНУЂАЧА 

п испуоенпсти пбавезних услпва пп чл. 75. и дпдатних услпва пп чл.76. Закпна п јавним 
набавкама и ппштпваоу закпнских прпписа  

 
 

Ппд пунпм кривичнпм и материјалнпм пдгпвпрнпшћу кап пвлащћенп лице испред 

ппнуђаша _________________________ из ________________ ул._________________________ 

бр.____ , изјављујем: 

 да ппнуђаш, испуоава све пбавезне услпве утврђене кпнкурснпм дпкументацијпм, 
  

 да ппнуђаш, испуоава све дпдатне услпве из кпнкурсне дпкументације, 
 

 да ппнуђаш испуоава пбавезни услпв и тп: 
o све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, 

заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине,  
o да је ималац права интелектуалне свпјине пднпснп да снпси све трпщкпве 

исплате накнаде за кприщћеое патената, кап и евентуалну пдгпвпрнпст за 
ппвреду защтићених права интелектуалне свпјине трећих лица. 

o кап и да немам забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 
ппднпщеоа ппнуде 

 

 да ће ппнуђаш у слушају да се ппнуда истпг пцени кап прихватљива, укпликп тп 
наручилац у писменпј фпрми захтева најкасније у рпку пд 5 (пет) дана пд дана 
пријема писменпг ппзива нарушипца, дпстави пригинал или пверену кппију дпказа п 
испуоенпсти свих или самп ппјединих - тражених пбавезних и дпдатних услпва у 
свему према Упутству за дпказиваое испуоенпсти услпва.  

 
 
  ППТПИС  ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 

М. П 
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ПБРАЗАЦ 2а. 

 У складу са шл. 77. став 4. Закпна п јавним набавкама («Службени гласник РС» брпј 
124/12, 14/15 и 68/15) и услпвима утврђеним кпнкурснпм дпкументацијпм за реализацију 
ЈНМВ бр. 404-63/18, д а ј е   с е 

И З Ј А В А 
ППДИЗВПЂАЧА 

п испуоенпсти пбавезних услпва пп чл. 75., дпдатних услпва пп чл..76, Закпна п јавним 
набавкама и ппштпваоу закпнских прпписа   

 
 

Ппд пунпм кривичнпм и материјалнпм пдгпвпрнпшћу кап пвлащћенп лице испред 

ппдизвпђаша _________________________ из _____________ ул._________________________ 

бр.____ , изјављујем: 

 

 да ппдизвпђаш, испуоава све пбавезне услпве утврђене кпнкурснпм дпкументацијпм 
 

 да ппдизвпђаш, испуоава и дпдатне услпве из кпнкурсне дпкументације 
 

 да ппдизвпђаш испуоава пбавезни услпв и тп: 
o све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, 

заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине,  
o да је ималац права интелектуалне свпјине пднпснп да снпси све трпщкпве 

исплате накнаде за кприщћеое патената, кап и евентуалну пдгпвпрнпст за 
ппвреду защтићених права интелектуалне свпјине трећих лица. 

o кап и да немам забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 
ппднпщеоа ппнуде. 

 

 да ће ппдизвпђаш у слушају да се ппнуда са ппдизвпђашем пцени кап прихватљива, 
укпликп тп наручилац у писменпј фпрми захтева најкасније у рпку пд 5 (пет) дана пд 
дана пријема писменпг ппзива нарушипца, дпстави пригинал или пверену кппију 
дпказа п испуоенпсти свих или самп ппјединих - тражених пбавезних услпва у свему 
према Упутству за дпказиваое испуоенпсти услпва.  

 
  ППТПИС  ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 

М. П 

 

 

 

 

Наппмена: Пбразац кппирати за свакпг ппдизвпђаша ппнапспб укпликп се у ппступку 
јавне набавке наступа са вище ппдизвпђаша.  
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ПБРАЗАЦ 2б. 

 У складу са шл. 77. став 4. Закпна п јавним набавкама («Службени гласник РС» брпј 
124/12, 14/15 и 68/15) и услпвима утврђеним кпнкурснпм дпкументацијпм за реализацију 
ЈНМВ бр. 404-63/18, д а ј е   с е 

И З Ј А В А 
ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА 

 
п испуоенпсти пбавезних услпва пп чл. 75., дпдатних услпва пп чл..76, Закпна п јавним 

набавкама и ппштпваоу закпнских прпписа   
 
 
 

Ппд пунпм кривичнпм и материјалнпм пдгпвпрнпшћу кап пвлащћенп лице испред 

шлана групе ппнуђаша ____________________ из ________________ ул.___________________ 

бр.____ , изјављујем: 

 да шлан групе ппнуђаша, испуоава све пбавезне услпве утврђене кпнкурснпм 
дпкументацијпм 

 да шлан групе ппнуђаша, испуоава и дпдатне услпве из кпнкурсне дпкументације 
 да шлан групе ппнуђаша испуоава пбавезни услпв и тп: 

o све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине,  

o да је ималац права интелектуалне свпјине пднпснп да снпси све трпщкпве 
исплате накнаде за кприщћеое патената, кап и евентуалну пдгпвпрнпст за 
ппвреду защтићених права интелектуалне свпјине трећих лица. 

o кап и да немам забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 
ппднпщеоа ппнуде. 

 

 да ће шлан групе ппнуђаша у слушају да се ппнуда групе ппнуђаша кпјпј припада пцени 
кап прихватљива, укпликп тп наручилац у писменпј фпрми захтева најкасније у рпку 
пд 5 (пет) дана пд дана пријема писменпг ппзива нарушипца, дпстави пригинал или 
пверену кппију дпказа п испуоенпсти свих или самп ппјединих - тражених пбавезних 
услпва у свему према Упутству за дпказиваое испуоенпсти услпва.  

 
  ППТПИС  ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 

М. П 

 

 

 

 
 

Наппмена: Пбразац кппирати за свакпг шлана групе ппнуђаша ппнапспб укпликп се у 
ппступку јавне набавке наступа заједнишкпм ппнудпм кап група ппнуђаша.  

 
 



Набавка канцеларијскпг намещтаја                                                                                               ЈН МВ 404-63-5/18 

Конкурсна документација                                                                                                                                Страна 15 од 45 

 
ПБРАЗАЦ 3 

 
 
 

 
 
 

ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 
 
 

 
ФИРМА ППНУЂАЧА:                        ________________________________________  
 
АДРЕСА СЕДИШТА ППНУЂАЧА:  ________________________________________   
 
ЛИЦЕ ЗА КПНТАКТ :                         ________________________________________  
 
ЕЛЕКТРПНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КПНТАКТ: _____________________________   
 
ТЕЛЕФПН: _____________________________________________________________  
 
ТЕЛЕФАКС: ____________________________________________________________   
 
ПИБ ППНУЂАЧА: ______________________________________________________   
 
БРПЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА И БАНКА: ______________________________________  
 
Е-маил ППНУЂАЧА: ______________________________________________________   
 
ЛИЦЕ ПДГПВПРНП ЗА ППТПИСИВАОЕ УГПВПРА: _______________________   
 
 
 
 
 
Местп:_______________________          М.П.                        ППНУЂАЧ 
 
Датум: _______________________                            ____________________________ 
                                                                                            пптпис пвлащћенпг лица 
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ПБРАЗАЦ 4 

 
 

 
 

И З Ј А В А 
 
 
 

ППНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗМИРИП СВЕ ДПСПЕЛЕ 
ППСЛПВНЕ ПБАВЕЗЕ У СКЛАДУ СА 
ПРППИСИМА ЗЕМЉЕ У КПЈПЈ ИМА 

СЕДИШТЕ 
 
 
 

 
 Изјављујем ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да је 
наще предузеће измирилп све дпспеле ппслпвне пбавезе у складу са прпписима земље у 
кпјпј имамп седищте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Местп: ________________________          М.П.                         ППНУЂАЧ 
 
Датум: ________________________                                 ________________________ 
        пптпис пвлащћенпг лица 
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ПБРАЗАЦ 5 
 
 
 
 
 

 
 

И З Ј А В А 
 
 

ППНУЂАЧА ДА ПРИХВАТА УСЛПВЕ ИЗ 
ППЗИВА И КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Изјављујемп да ппднпщеоем ппнуде у пптпунпсти прихватамп услпве из ппзива за  

јавну набавку: Набавка канцеларијскпг намештаја, ЈН МВ бр.404-63/18 и све услпве 
наведене у кпнкурснпј дпкументацији пп кпјима ппднпсимп свпју ппнуду. 
 
 
 
 
 
 
 Местп:_______________________            М.П.                        ППНУЂАЧ 
 
Датум: _______________________                            ____________________________ 
                                                                                           пвлащћенп лице ппнуђаша 
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ПБРАЗАЦ 5а 

 
 
 

 
 
 

И З Ј А В А 
 
 
 

ДА ППДИЗВПЂАЧ ПРИХВАТА УСЛПВЕ ИЗ 
ППЗИВА И КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
 

Изјављујемп да ппднпщеоем ппнуде у пптпунпсти прихватамп услпве из ппзива за   
јавну набавку: Набавка канцеларијскпг намештаја, ЈН МВ бр.404-63/18 и све услпве 
наведене у кпнкурснпј дпкументацији пп кпјима ппднпсимп свпју ппнуду.  
 
 
 
 
 
 
 
 Местп:_______________________            М.П.                        ППДИЗВПЂАЧ 
 
Датум: _______________________                            ____________________________ 
                                                                                           пвлащћенп лице ппнуђаша 
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ПБРАЗАЦ 5б 
 
 
 
 

 
 

 
 

И З Ј А В А 
ППНУЂАЧА КПЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 

ДА ПРИХВАТА УСЛПВЕ ИЗ 
ППЗИВА И КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
 
 

 
Изјављујемп да ппднпщеоем ппнуде у пптпунпсти прихватамп услпве из ппзива за 

јавну набавку: Набавка канцеларијскпг намештаја, ЈН МВ бр.404-63/18 и све услпве 
наведене у кпнкурснпј дпкументацији пп кпјима ппднпсимп свпју ппнуду.  
 
 
 
 
 
 
Местп:_______________________         М.П.                                     ППНУЂАЧ 
                                                                                         УЧЕСНИК ЗАЈЕДНИЧКЕ ППНУДЕ 
 
Датум: _______________________                               ____________________________ 
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ПБРАЗАЦ 6. 

 
 
 

 
 
 
 

ИЗЈАВА 
ППНУЂАЧА 

ДА НЕ НАСТУПА СА ППДИЗВПЂАЧИМА 
 

 

Ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, за јавну набавку:, 
Набавка канцеларијскпг намештаја ЈН МВ бр. 404-63/18 изјављујемп да не наступамп са 
ппдизвпђашима. 
 

 

НАППМЕНА:   

За групу ппнуђаша ппдатке унпси и пверава пвлащћени шлан групе ппнуђаша. 

 

 

 
 
 
 Местп:_______________________            М.П.                        ППНУЂАЧ 
 
Датум: _______________________                            ____________________________ 
                                                                                           пвлащћенп лице ппнуђаша 
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                                                                ПБРАЗАЦ 7. 
 

ИЗЈАВА 
Ппнуђаша да наступа са ппдизвпђашима 

 
(СПИСАК ППДИЗВПЂАЧА КПЈЕ ЈЕ ППНУЂАЧ УКЉУЧИП У ППНУДУ) 

За реализацију јавне набавке, ангажпваћемп следеће ппдизвпђаше: 
 

р.бр. НАЗИВ ППДИЗВПЂАЧА ППЗИЦИЈА  НАБАВКЕ 
% укупне вреднпсти 
набавке кпја се ппверава 
ппдизвпђачу  
 

1.   

 

2.   

 

3.   

 

4.   

 

5.   

 

 
Наппмена: % укупне вреднпсти набавке кпја се ппверава ппдизвпђачу не мпже бити већи 
пд 50%. 
 
 
 Местп:_______________________            М.П.                        ППНУЂАЧ 
 
Датум: _______________________                            ____________________________ 
                                                                                           пвлащћенп лице ппнуђаша 
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  ПБРАЗАЦ 8. 
 
 
 

ППШТИ ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 
 

Назив ппдизвпђаша 

 

Седищте и адреса ппдизвпђаша 
 

Пдгпвпрна пспба 
 

Пспба за кпнтакт 
 

Телефпн 
 

Телефакс 
 

E-mail 
 

Текући рашун ппдизвпђаша и банка 
 

Матишни брпј ппдизвпђаша 
 

ПИБ  ппдизвпђаша 
 

 
Наппмена: Пбразац се пппуоава самп у случају да ппнуђач наступа са ппдизвпђачем. Уз 
пбразац се дпстављају дпкази п испуоенпсти услпва ппдизвпђаша из кпнкурсне 
дпкументације (деп 3.1 ташке 1-5 и деп 3.2 ташке 1-2). Укпликп ппнуђаш наступа са већим 
брпјем ппдизвпђаша пвај пбразац фптпкппирати, пппунити за свакпг ппдизвпђаша и 
дпставити уз ппнуду. 
 
Местп: _________________ 
Датум:    _______________         ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
     М.П.    
                                                                               ____________________________________ 
 
 
                                                                                 ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА  
 
                        ____________________________________ 
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 ПБРАЗАЦ 9. 

 
 
 

ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ КПЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 
 
  

Назив шлана групе ппнуђаша  

Седищте и адреса шлана групе 
ппнуђаша 

 

Пдгпвпрнп лице шлана групе 
ппнуђаша (пптписник угпвпра) 

 

Пспба за кпнтакт  

Телефпн  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рашун и банка шлана групе 
ппнуђаша 

 

Матишни брпј шлана групе ппнуђаша  

 ПИБ шлана групе ппнуђаша  

 
Наппмена: Образац 9 „Ппдаци п ппнуђачу кпји је учесник у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају 
самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе заједничку ппнуду, у кпм случају је пптребнп да се 
наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг 
ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди. Уз пбразац се дпстављају дпкази п 
испуоенпсти услпва за свакпг ппниђача у заједничкпј ппнуди из кпнкурсне дпкументације 
(деп 3.1 тачке 1-5). 
 
Местп:________________ 
 
Датум:    _______________                  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
     М.П.   
 
                                                                         ____________________________________ 

 
 

                                                                          ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА  
        
 
                                                                         ____________________________________ 
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Пбразац 10. 
 

МПДЕЛ  УГПВПРА 
за партију _____ 

 
Закљушен дана ____________. гпдине између:  
1. Ппщтинске управе Бпјник са седищтем у Бпјнику, ул. Трг слпбпде бр. 2, кпга заступа 

председник Небпјща Станкпвић (у даљем тексту: наручипц), Ппрески Идентификаципни Брпј 
100371818 и  

2. ______________________________, са седищтем у ________________________, ул. 
______________________ бр. ________________, кпга заступа _____________________ (у 
даљем тексту: прпдавац-дпбављач) , Ппрески Идентификаципни Брпј __________________. 
 

Угпвпрне стране су се сагласиле п следећем: 
 
Увпдне пдредбе 

Члан 1. 
 

Нарушилац је на пснпву шлaна 39. Закпна п јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
бр.124/12,14/15, 68/15) и пдлуке п ппкретаоу брпј ____ пд дана ___   ___ 201_. гпдине, 
спрпвеп   ппступак  за јавну  набавку мале  вреднпсти  (БР.404-63/18 Набавка 
канцеларијскпг намещтаја).  
Прпдавац је на пснпву ппзива за ппднпщеое ппнуда пбјављенпг на Ппрталу јавних  набавки 
и  интернет страници нарушипца дана ___  ___  201_. гпдине, дпставип ппнуду брпј:         пд 
дана ___  ___ 201__ гпдине. (пппуоава Наручилац). 
Нарушилац  је на пснпву Извещтаја  Кпмисије  п струшнпј  пцени ппнуда и Пдлуке п 

дпдели угпвпра, бр.__________ пд  __________ 201_. гпдине, изабрап ппнуду Прпдавца  
_________________ за јавну набавку _________________ (пппуоава Наручилац). 

 

 Предмет Угпвпра 
Члан 2. 

 
 Предмет угпвпра је набавка канцеларијскпг намещтаја за пптребе ппщтинске управе Бпјик, 
исппрука намещтаја на лпкацији инвеститпра у свему  према  пдредбама  пвпг Угпвпра,  
ппису  Нарушипца  и ппнуди  Прпдавца  брпј:  ____ пд _______.2018. гпдине, кпја је 
саставни деп пвпг Угпвпра. 
 

Члан 2а. 
 

  Прпдавац ће изврщеое угпвпрених ппслпва, у складу са Ппнудпм, делимишнп уступити 

ппдизвпђашу: ________________________. 

Прпценат  укупне  вреднпсти  набавке  кпји  ће  изврщити  ппдизвпђаш  је: ___%, а деп 

предмета набавке кпји ће изврщити ппдизвпђаш је:_____________ (пппуоава 
Наручилац у складу са Пбрасцпм Ппнуде)  

Прпдавац кпји  је изврщеое  угпвпрених  радпва,  у складу  са Ппнудпм,  делимишнп  

уступип ппдизвпђашу,  у пптпунпсти  пдгпвара  Нарушипцу  за изврщеое  пбавеза  из 
ппступка јавне набавке, пднпснп за изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј 

ппдизвпђаша. 
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Члан 2аб. 

 
Угпвпрене  ппслпве,  у складу са Ппнудпм  и Сппразумпм,  бр. ______ пд _______, 

заједнишки  изврщава група извпђаша, кпју шине: 

• ______________ (назив ушесника у заједнишкпј ппнуди, адреса, МБ и ПИБ), 

• ______________  (назив ушесника у заједнишкпј ппнуди, адреса, МБ и ПИБ), 

• _______________ (назив ушесника у заједнишкпј ппнуди, адреса, МБ и ПИБ), 
(    све уписује наручилац у  складу са Пбрасцпм ппнуде) 

Прпдавци,Извпђаши кпји су ппднели заједнишку ппнуду пдгпварају непгранишенп 

сплидарнп према нарушипцу за изврщеое предметнпг угпвпра. 
 

Члан 3. 
 

Прпдавац се пбавезује  да пбезбеди ппнуђени квалитет предмета јавне набавке у складу 
са свпјпм ппнудпм, важећим ппзитивним прпписима и пдредбама пвпг угпвпра. 
Прпдавац се пбавезује да исппруши канцеларијски намещтај на адресу нарушипца, у свему 
ппд услпвима из кпнкурсне дпкументације и прихваћене ппнуде.  
Акп се записнишки утврди да дпбрп кпје је Прпдавац исппрушип Нарушипцу има недпстатака 
у квалитету и пшигледних грещака Прпдавац мпра исти, да у рпку пдређеним у сашиоенпм 
записнику п рекламацији,  замени нпвим, кпји има једнаке или бпље карактеристике. 
 

Члан 4. 
 

 
Прпдавац је дужан да Нарушипцу исппруши  дпбрп, канцеларијски намещтај у рпку пд :  
 - за партију 1__________ дана; 
 - за партију 2 _________ дана; 
 - за партију 3 _________ дана 
 - за партију 4 ________ дана.  
 
Местп исппруке је зграда ппщтине Бпјник. 

 
Цена 
                                                                    Члан 5. 

 
Нарушилац и Прпдавац су сагласни да су јединишне цене из Ппнуде фиксне и да се не мпгу 
меоати ни ппд каквим услпвима.  
 
Финансијска вреднпст Угпвпра 

Члан 6. 
 
 

Угпвпрена вреднпст према усвпјенпј ппнуди и спецификацији  угпвпрених дпбара изнпси: 
 - за партију 1  _________(_____________________), кпја ппнуђена вреднпст увећана за 
припадајући ПДВ, укупнп изнпси ____________ (_______________________) динара; 
- за партију 2  _________(_____________________), кпја ппнуђена вреднпст увећана за 
припадајући ПДВ, укупнп изнпси ____________ (_______________________) динара; 
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- за партију 3  _________(_____________________), кпја ппнуђена вреднпст увећана за 
припадајући ПДВ, укупнп изнпси ____________ (_______________________) динара; 
- за партију 4  _________(_____________________), кпја ппнуђена вреднпст увећана за 
припадајући ПДВ, укупнп изнпси ____________ (_______________________) динара; 
 
Средства за пву набавку планирана су Бучетпм ппщтине Бпјник за 2018.гпдину и тп: 

- на разделу 5, прпграмска класификација 0602-0001, функципнална класификација 130, 
екпнпмска 512, ппзиција 74 

 
Плаћаое 

Члан 7. 
 

Нарушилац ће плаћаое исппрушенпг дпбра изврщити на пснпву фактуре-рашуна Прпдавца. 
Нарушилац ће фактуру-рашун исплатити у рпку пд ____ (_________) дана пд дана пријема 
рачуна, када и настаје дужнишкп ппверилашки пднпс. 
 
Саставни делпви угпвпра 

Члан 8. 
 
Саставни делпви пвпг Угпвпра су: 

Прилпг 1. - Ппнуда Прпдавца брпј ______пд _________.2018. гпдине за партију 
1; 
Прилпг 2. - Ппнуда Прпдавца брпј ______пд _________.2018. гпдине за партију 
2; 
Прилпг 3. -  Ппнуда Прпдавца брпј _____ пд _________.2018. гпдине за партију 
3; 
Прилпг 4. – Ппнуда Прпдавца брпј _____ пд_________. 2018. гпдине за партију 
4; 
                  ЈН МБ 404 -63/18. 

Пстале пдредбе 
Члан 9. 

 
Измене и дппуне пвпг Угпвпра  мпгу се врщити у складу са шл.115. Закпна п јавним 
набавкама. 

Члан 10. 
 
Угпвпрне  стране  су  сагласне  да  све  евентуалне  сппрпве  кпји  настану  у  вези  с  пвим 
Угпвпрпм,  рещавају сппразумнп, у духу дпбрих ппслпвних пбишаја. 

Пдредбе Закпна п пблигаципним пднпсима и других ппзитивнп-правних прпписа, 
примеоиваће се на све щтп није регулисанп пвим Угпвпрпм. 

 
Члан 11. 

 
У слушају да настали сппр није мпгуће рещити сппразумпм, угпвпрне стране су сагласне 
да ће за оегпвп рещаваое бити надлежан суд у Лебану. 
 

Члан 12. 
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Пвај Угпвпр је правнп ваљанп закљушен и пптписан пд стране пзнашених пвлащћених 
представника угпвпрних страна у 6 (щест) истпветних примерака пд кпјих је 3 (три) за 
Нарушипца-Купца  и 3 (три)  за Прпдавца. 

 

НАРУЧИПЦ ПРПДАВАЦ 
Ппщтинска управа Бпјник _______________________ 
ул. Трг Слпбпде бр.2 _______________________ 
Нашелник ппщтинске управе Пвлащћенп лице 
Небпјща Станкпвић _______________________ 
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ПБРАЗАЦ 10 а 
 

На пснпву ппзива за ппднпщеое ппнуде за набавку дпбара - Набавка канцеларијскпг 
намещтаја ЈН МВ бр. дпстављамп: 
 

ППНУДУ за партију 1 
 

Брпј__________ датум______________ 
 

1. Да квалитетнп изврщимп набавку канцеларијскпг материјала за пптребе ппщтине 
Бпјник, у складу са наведеним услпвима из кпнкурсне дпкументације, ппщтујући све 
важеће прпписе и стандарде, на нашин: 
 
а) сампсталнп                   б) са ппдизвпђашем               в) група ппнуђаша 
 

Вреднпст ппнуде изражена у динарима без ПДВ-а:  

Слпвима: 

ПДВ:  

Вреднпст ппнуде изражена у динарима са ПДВ-пм  

Слпвима: 

 
 2. За изврщеое јавне набавке ангажујемп ____( ______) ппдизвпђаша (уписати брпј 
ппдизвпђаша).                                                                     слпвима             

 
 3. Важнпст ппнуде изнпси _____дана  пд дана птвараоа ппнуда  

  
 4. Рпк плаћаоа препсталпг изнпса у рпку пд ________________  дана 
 
 5. Рпк исппруке: __________ дана ( не дужи пд 10 дана ). 
  
 6. Гарантни рпк: ___________ месеци (не краћи пд 24 месеца) 
 

 
Датум:    _______________   ____________________________ 
 

                                     М.П. ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
Наппмена: 
Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су тачни 
ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. 
Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац 
ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да 
пвласти  једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац 
ппнуде. 

 
 
 



Набавка канцеларијскпг намещтаја                                                                                               ЈН МВ 404-63-5/18 

Конкурсна документација                                                                                                                                Страна 29 од 45 

ПБРАЗАЦ 10 б 
Ред. 
бр. 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКПГ НАМЕШТАЈА Кпличина Цена Укупнп 

 ПАРТИЈА 1     

1 

 
Дактилп стплица виспкпг наслпна ппдесивпг пп висини и 
дубини, тапациранпг седищта ппдесивпг пп висини - 
металним гасним цилиндрпм пблпженим пластишнпм 
маскпм, пластишних рукпнаслпна и металнпг звездастпг 
ппстпља пблпженим пластикпм, на тпшкићима, пптерећеоа 
120 кг. Стплица је пресвушена щтпфпм у црнпј бпји. 
 
пoдeсиви висoки нaслoн 
eргo сeдищтe и нaслoн 
пoдeщaвaоe висинe гaсним цилиндрoм 
плaстишнa бaзa 
oптeрeћeоe: 120 кг 
Димeнзиje 
Укупнa висинa: 100-113 
Висинa сeдищтa: 44-57 
Ширинa сeдищтa: 47 
Дубинa сeдищтa: 45 
 
TAПAЦИРУНГ пд щтпфа Цaглиaри грубље текстуре птппрнпг 
на хабаое при свакпдневнпј упптреби. 
Гаранција на прпизвпд: минимум 2 гпдине 

 
 

 

40 
кпм. 
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Пбразац 10в. 
 
На пснпву ппзива за ппднпщеое ппнуде за набавку дпбара - Набавка канцеларијскпг 
намещтаја ЈН МВ бр. дпстављамп: 
 

ППНУДУ за партију 2 
 

Брпј__________ датум______________ 
 

1. Да квалитетнп изврщимп набавку канцеларијскпг материјала за пптребе ппщтине 
Бпјник, у складу са наведеним услпвима из кпнкурсне дпкументације, ппщтујући све 
важеће прпписе и стандарде, на нашин: 
 
а) сампсталнп                   б) са ппдизвпђашем               в) група ппнуђаша 
 

Вреднпст ппнуде изражена у динарима без ПДВ-а:  

Слпвима: 

ПДВ:  

Вреднпст ппнуде изражена у динарима са ПДВ-пм  

Слпвима: 

 
 2. За изврщеое јавне набавке ангажујемп ____( ______) ппдизвпђаша (уписати брпј 
ппдизвпђаша).                                                                     слпвима             

 
 3. Важнпст ппнуде изнпси _____дана  пд дана птвараоа ппнуда  

  
 4. Рпк плаћаоа препсталпг изнпса у рпку пд ________________  дана 
 
 5. Рпк исппруке: __________ дана ( не дужи пд 10 дана ). 
  
 6. Гарантни рпк: ___________ месеци (не краћи пд 24 месеца) 
 

 
Датум:    _______________   ____________________________ 
 

                                     М.П. ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
Наппмена: 
Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су тачни 
ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. 
Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац 
ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да 
пвласти  једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац 
ппнуде. 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКПГ НАМЕШТАЈА Кпличина Цена Укупнп 

 
ПАРТИЈА 2 

   

21. Радоа фптеља виспкпг наслпна ппдесивпг пп висини и 
дубини, тапациранпг седищта ппдесивпг пп висини - 
металним гасним цилиндрпм пблпженпг пластишнпм 
маскпм, металнпг механизма за ппвезиваое седищта и 
наслпна у пластишнпм кућищту, металних рукпнаслпна, 
металне базе и хрпмиранпг звездастпг ппстпља на 
квалитетним гуменим или силикпнским тпшкићима, 
пптерећеоа 120 кг. У екп-кпжи црне бпје. Димензија Укупна 
висина пд 118 – 131 цм, висина седищта 45-58 цм, щирина 
седищта 48 цм, дубина седищта 49 цм. 
  Oпис: eксклузивни дизajн сa eргoнoмскoм нaслoнoм 
мeхaникa зa љуљaоe 
пoдeщaвaоe висинe гaсним цилиндрoм 
хрoмирaни Òксни рукoнaслoн 
хрoмирaнa бaзa, oптeрeћeоe: 120 кг 
Димeнзиje [цм] 
Укупнa висинa: 118-131, Висинa сeдищтa: 45-58 
Ширинa сeдищтa: 48, Дубинa сeдищтa: 49 
TAПAЦИРУНГ EКO КOЖA, Гаранција на прпизвпд: минимум 2 
гпдине 
 

 
 

18 

 

 

 
 
 
Датум:______________________ 

  
Име и презиме пвлащћенпг лица 
____________________________ 

Пптпис пвлащћенпг лица 
____________________________ 
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Пбразац 10 д. 
На пснпву ппзива за ппднпщеое ппнуде за набавку дпбара - Набавка канцеларијскпг 
намещтаја ЈН МВ бр. дпстављамп: 
 

ППНУДУ за партију 3 
 

Брпј__________ датум______________ 
 

1. Да квалитетнп изврщимп набавку канцеларијскпг материјала за пптребе ппщтине 
Бпјник, у складу са наведеним услпвима из кпнкурсне дпкументације, ппщтујући све 
важеће прпписе и стандарде, на нашин: 
 
а) сампсталнп                   б) са ппдизвпђашем               в) група ппнуђаша 
 

Вреднпст ппнуде изражена у динарима без ПДВ-а:  

Слпвима: 

ПДВ:  

Вреднпст ппнуде изражена у динарима са ПДВ-пм  

Слпвима: 

 
 2. За изврщеое јавне набавке ангажујемп ____( ______) ппдизвпђаша (уписати брпј 
ппдизвпђаша).                                                                     слпвима             

 
 3. Важнпст ппнуде изнпси _____дана  пд дана птвараоа ппнуда  

  
 4. Рпк плаћаоа препсталпг изнпса у рпку пд ________________  дана 
 
 5. Рпк исппруке: __________ дана ( не дужи пд 10 дана ). 
  
 6. Гарантни рпк: ___________ месеци (не краћи пд 24 месеца) 
 

 
Датум:    _______________   ____________________________ 
 

                                     М.П. ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
Наппмена: 
Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су тачни 
ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. 
Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац 
ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да 
пвласти  једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац 
ппнуде. 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКПГ НАМЕШТАЈА Кпличина Цена Укупнп 

 ПАРТИЈА 3    

 Кпнференцијски стп израђен пд фурниранпг медијапана 
дебљине 36 мм.  
Гпроа плпша израђена је пд фурниранпг медијапана 
дебљине 36 мм и пплукружнп пбрађена пп пбпдима и 
излакирана виспкпсјаним двпкмпмппнетним ПУ лакпм и 
тпнирана у бпји махагпнија.  
Кпнструкција стпла је пд медијапана дебљине 36 мм и 
пплукружнп пбрађена пп пбпдима и излакирана 
виспкпсјаним двпкпмппнентним ПУ лакпм и тпнирана у 
бпји махагпнија.   
Стп треба да има укупнп 8 нпгара ппстављене кап на 
слици кпје су међуспбнп сппјене плпшпм пд медијапана 
щирине (висине) 45 цм. Плпше кпје спајају нпгаре такпђе 
треба да буду међуспбнп сппјене кпд сваке нпгаре такп 
да пбезбеђују максималну стабилнпст стпла. Димензије 
стпла су следеће: 
Укупна дужина изнпси 440 цм 
Укупна щирина стпла изнпси 140 цм 
Ширина једне стране гпрое плпше изнпси 60 цм. 
Птвпрени прпстпр у средини кап на слици на гпропј 
плпши изнпси 20 цм 
Висинa стпла изнпси 78 цм 
Нпжице пд ПВЦ дебљине 5 мм и ппстављају се на сваку 
нпгару пп 2 кпмада. 
Стo мoрa дa будe урaђeн кao щтo изглeдa нa слици сa 
зaдaтим димeнзиjaмa у дезену махагпни. 
 
НАППМЕНА: Стп мпнтирати такп да се пмпгући каснија 
лака демпнтажа и евентуалнп ппмераое из канцеларије 
 
У наставку је дата скица какп треба да изгледа стп. 
 

 
 

1 кпм. 
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Укупнп без ПДВ-а:  

ПДВ:  

Укупнп са ПДВ-пм:  
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Пбразац 10 е. 

На пснпву ппзива за ппднпщеое ппнуде за набавку дпбара - Набавка канцеларијскпг 
намещтаја ЈН МВ бр. дпстављамп: 
 

ППНУДУ за партију 4 
 

Брпј__________ датум______________ 
 

1. Да квалитетнп изврщимп набавку канцеларијскпг материјала за пптребе ппщтине 
Бпјник, у складу са наведеним услпвима из кпнкурсне дпкументације, ппщтујући све 
важеће прпписе и стандарде, на нашин: 
 
а) сампсталнп                   б) са ппдизвпђашем               в) група ппнуђаша 
 

Вреднпст ппнуде изражена у динарима без ПДВ-а:  

Слпвима: 

ПДВ:  

Вреднпст ппнуде изражена у динарима са ПДВ-пм  

Слпвима: 

 
 2. За изврщеое јавне набавке ангажујемп ____( ______) ппдизвпђаша (уписати брпј 
ппдизвпђаша).                                                                     слпвима             

 
 3. Важнпст ппнуде изнпси _____дана  пд дана птвараоа ппнуда  

  
 4. Рпк плаћаоа препсталпг изнпса у рпку пд ________________  дана 
 
 5. Рпк исппруке: __________ дана (не дужи пд 10 дана ). 
  
 6. Гарантни рпк: ___________ месеци (не краћи пд 24 месеца) 
 

 
Датум:    _______________   ____________________________ 
 

                                     М.П. ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
Наппмена: 
Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су тачни 
ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. 
Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац 
ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да 
пвласти  једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац 
ппнуде. 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКПГ НАМЕШТАЈА 
Кпличи

на 
Цена Укупнп 

ПАРТИЈА 4    

 Канцеларијски кпмпјутерски стп израђен пд универ 
плпше дебљине 18 мм, защтићен АБС тракпм дебљине 2 
мм 
Кпнструкција израђена пд универ плпше дебљине 18 мм, 
защтићена АБС тракпм дебљине 2 мм. Стп имa пoлицу зa 
тaстaтуру кoja сe извлaши и фиoкoм и зaтвoрeнoм 
пoлицoм зa мaксимaлну искoрищћeнoст прoстoрa зa 
oдлaгaоe. Сa другe стрaнe сe нaлaзe oтвoрeнe пoлицe зa 
oдлaгaоe дискoвa и кућищтa кoмпjутeрa. Буква дeзeн. 
Ширинa 135,0 цм, Дубинa 75 цм, Висинa 79 цм 
Нпжице пд ПВЦ висине 2 цм 
Стo мoрa дa будe урaђeн кao щтo изглeдa нa слици сa 
зaдaтим димeнзиjaмa у дезену букве. 

 

Кпм 
30 

 

 

 Кпмпда израђена пд универ плпше дебљине 18 мм, 
защтићена АБС тракпм дебљине 2 мм 
Кпнструкција израђена пд универ плпше дебљине 18 мм, 
защтићена АБС тракпм дебљине 2 мм. Кпмпда има врата 
и једну пплицу унутра.  
Махагпни дeзeн. 
Ширинa 50 цм 
Дубинa 50 цм 
Висинa 50 цм 
Тпшкићи пд ПВЦ висине 5 цм 
Кпмпда треба да изгледа слишнп кап на слици самп щтп 
уместу фипка иду врата и унутра пплица. 

Кпм 1 
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Наппмена: 

Наручилац задржава правп избпра бпје штпфа кпд канцеларијских стплица и фптеља. 

Укупнп без ПДВ-а:  

ПДВ:  

Укупнп са ПДВ-пм:  
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Пбразац 11 
 

ПБРАЧУН ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 
 
 
 
У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, ппнуђаш__________________________ *навести назив 
ппнуђача], дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде, какп следи у 
табели: 

ВРСТА ТРПШКА ИЗНПС ТРПШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА 
ППНУДЕ 

 

 
Наппмена: Исписује ппнуђаш 
 
Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд 
нарушипца накнаду трпщкпва. 
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац 
је дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у 
складу са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства 
пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди. 
 
 
 
Местп: ______________ 
Датум: ______________ 

М.П. 
                                                                                Пптпис пвлащћенпг лица                                    
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Пбразац 12 

 
 
 

ИЗЈАВА П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ  
 

 
У вези са ппзивпм за ппднпщеое ппнуда Ппщтине Бпјник у ппступку јавне набавке мале 
вреднпсти, набавка  канцеларијскпг намештаја ЈН МВ бр. 404-63/18 ппнуђаш 
_______________________________________________ изјављује, ппд пунпм материјалнпм и 
кривишнпм пдгпвпрнпщћу да је ппнуду ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим 
ппнуђашима или заинтереспваним лицима. 

  
 
 
 

 
Датум:______________________                             Име и презиме пвлащћенпг лица 

 
                                                                       ____________________________ 
                                         м.п.                         
                                                                              Пптпис пвлащћенпг лица 
                              
                                                                       ____________________________ 
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Пбразац 13 

 
 
 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА  
 

 
 
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујем да сам при састављаоу 
ппнуде у ппступку јавне набавке мале вреднпсти за набавку Набавка канцеларијскпг 
намештаја ЈН МВ бр.404-63/18, ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п 
защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и гарантујем да 
сам ималац права интелектуалне свпјине кап и да немам забрану пбављаоа делатнпсти кпја 
је на снази у време ппднпщеоа ппнуде. 
 

  
 
 
 

 
Датум:______________________                             Име и презиме пвлащћенпг лица 

 
                                                                       ____________________________ 
                                         м.п.                         
                                                                              Пптпис пвлащћенпг лица 
                              
                                                                       ____________________________ 
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 Пбразац  14 
 

 На пснпву Закпна п меници и тачака 1), 2) и 6) Пдлуке п пблику, садржини и начину 
кпришћеоа јединствених инструмената платнпг прпмета  
 ДУЖНИК ___________________________________________ 
          МБ             ______________________________________   
 ПИБ           ______________________________________ 
 ТЕКУЋИ РАЧУН _________________________________ 

(унети пдгпварајуће ппдатке   дужника – издавапца менице) 
 

ИЗДАЈЕ 
МЕНИЧНП ПИСМП- ПВЛАШЋЕОЕ 

- за кприсника бланкп сппствене менице - 
 
ППВЕРИПЦ: Ппщтинска управа Бпјник 16205 Бпјник, Трг слпбпде бр.2-4 (даљем тексту Ппверилац) 
 
 Предајемп Вам бланкп сппствену меницу и пвлащћујемп Ппверипца да предату меницу брпј 
____________________ (унети серијски брпј менице) мпже пппунити у изнпсу пд _______________ 

(_______________________ динара), кап гаранцију за пзбиљнпст ппнуде за јавну набавку 
канцеларијскпг намештаја, ЈН МВ бр.404-63/18, са рпкпм важнпсти 30 дана пд дана заврщетка 
јавнпг птвараоа ппнуда.  

Пвлащћујемп Ппверипца да пппуни меницу за наплату на изнпс пд _______________ 
(_______________________  динара) и да безуслпвнп и непппзивп без прптеста  и трпщкпва, вансудски 
у складу са важећим прпписима изврщи наплату са свих рашуна Дужника 
_______________________________________________________ 
(унети пдгпварајуће ппдатке дужника – издавапца менице) кпд банака а у кприст Ппверипца 
Ппщтинске управе Бпјник 16205 Бпјник, Трг слпбпде бр. 2-4. 

Пвлащћујемп банке кпд кпјих имамп рашуне да наплату плаћаоа изврще на терет свих нащих 
рашуна, кап и да ппднети налпг за наплату заведу у редпслед шекаоа у слушају да на рашунима нема 
или нема дпвпљнп средстава или збпг ппщтпваоа припритета у наплати са рашуна. 

Меница ће се реализпвати у следећим слушајевима: 
а) акп изабрани ппнуђаш измени или пппзпве ппнуду за време трајаоа важнпсти ппнуде. 
б) акп изабрани ппнуђаш не дпстави или пдбије да дпстави једну бланкп сплп меницу   за 

дпбрп изврщеое ппсла у висини пд 10% пд вреднпсти угпвпра без ПДВ-а; 
в) акп ппнуђаш шија је ппнуда изабрана кап најппвпљнија пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј 

набавци. 
 Дужник се пдрише права на ппвлашеое пвпг пвлащћеоа, на стављаое пригпвпра на задужеое 
и на стпрнираое задужеоа пп пвпм пснпву за наплату. 

Меница је важећа и у слушају да дпђе дп прпмене пвлащћенпг лица за заступаое Дужника, 
статусних прпмена или псниваоа нпвих правних субјеката пд стране Дужника. Меница је пптписана пд 
стране пвлащћенпг лица за заступаое Дужника ___________________________ 
________________________________________________(унети име и презиме пвлащћенпг лица). 

Пвп менишнп писмп-пвлащћеое сашиоенп је у 2 (два) истпветна примерка пд кпјих је 1 (један) 
примерак за Ппверипца а 1 (један) примерак задржава Дужник. 
 
                                                                                                       ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 
                                                                                                                                                       
______________________                                                                    ______________________________ 
        (местп и датум)                                                (пешат и пптпис пвлащћенпг лица)                                                                                                                                                     
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Дпкументација кпја се прилаже уз менишнп пвлащћеое: 
 
1. меница (пптпис и пешат на меници мпрају да буду исти кап и на картпну 

деппнпваних пптписа и исти не смеју да прелазе зелени деп менице), 
 
2. захтев за регистрацију менице (на захтеву не сме да стпји изнпс на кпји меница 

гласи; пптпис и пешат на захтеву мпра да буде исти кап и на меници), 
 
3. картпн деппнпваних пптписа мпра да буде пверен у банци и датум пвере да није 

старији пд месец дана. Лице кпје пптписује меницу мпра да има назнашенп на картпну 
деппнпваних пптписа да пдгпвара сампсталнп и непгранишенп. Укпликп меницу пптписују 
лица кпја пдгпварају пгранишенп, пптребнп је да меница има бар два пптписника)  

 
4. ПП пбразац (пптпис лица кпји пптписује меницу мпра да се нађе и на ПП пбразцу, с 

тим да је пптребнп да се истп пптпище на наведенпм пбрасцу кап и на меници) 
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Пбразац 15 

 
 

ПВЛАШЋЕОЕ ПРЕДСТАВНИКА ППНУЂАЧА 
 
 

___________________________________________________________________ 
(име и презиме лица кпје представља ппнуђаша) 

 
из _________________________________ ул. __________________________ 
 
бр.л.к.______________________ ПУ _________________ пвлащћује се да у име и  
 
испред ппнуђаша: ______________________________из __________________,  
 
ул._______________ бр._____, мпже да ушествује у ппступку птвараоа ппнуда  
 
за јавну набавку мале вреднпсти Набавка канцеларијскпг намештаја ЈН МВ бр.404-63/18 и 
предузима све радое прпписане Закпнпм п јавним набавкама. 
 

 Пвлащћеое важи дп пкпншаоа ппступка наведене јавне набавке мале вреднпсти и у 

друге сврхе се не мпже кпристити. 

 
 
 
 
Дана, ____. ____. 2018. гпдине 
 
 
                                                                                                                                      П п н у ђ а ш 

       м.п.                           ___________________ 
   (пптпис пвлащћенпг лица) 

 
 

 
Наппмена: Пвлащћеое представника ппнуђаша за ушещће у ппступку птвараоа ппнуда 

пвлащћенп лице предаје кпмисији у пригиналу пре ппчетка птвараоа ппнуда.  
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Пбразац 16 

 

Пбразац бр. ПП 1 – Пбразац налепити на предопј страни ппнуде 

 
 
 
 

Местп за пријемни щтамбиљ нарушипца 
 
 
 
 
 

ПРИМАЛАЦ: 
 

ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БПЈНИК 
Улица Трг слпбпде бр. 2 - 4 

16205 Бпјник 
 

 
 
 
 
 

ППНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДПБАРА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 

пбликпвана пп партијама 
Набавка канцеларијскпг материјала, ЈН МВ бр. 404-63/18 

НЕ ПТВАРАТИ 
 

 
 
датум и време ппднпщеоа: 

 
 
____________________ 
(пппуоава Писарница) 
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Пбразац 17 

 

Пбразац бр. ПП 2 – Пвај пбразац налепити на пплеђини ппнуде 

 
 
 

ППНУЂАЧ 
 
Назив  

 
Адреса  

 
Брпј телефпна  

 
Брпј телефакса  

 
Е-маил адреса  

 
Име и презиме пвлащћенпг лица за 
кпнтакт 

 

 
 


