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ВРСТА ПОСТУПКА:
 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, 
у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке су добра – канцеларијске машине, опрема и залихе, осим 
рачунара, штампача и намештаја ( 30100000-0) и то:

• канцеларијски материјал 30192000-1
• ситна канцеларијска опрема 30197000-6
• тонери за ласерске штампаче и телефакс машине 30125110-5
• тонери за фотокопир апарат 30125120-8
• канцеларијски материјал од хартије и други артикли 30199000-00

Набавка је обликована у три партије. 

Понуде се оцењују и подносе за сваку партију посебно. 

1. партија  набавка  добара  -  канцеларијског  материјала  и  ситне  канцеларијске 
опреме, 

2. партија набавка добара -  тонера за ласерске штампаче и тонера за фотокопир 
апарат

3. партија набавка добара -  канцеларијски материјал од хартије и други артикли 
(штампање и израда омота списа).



ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), врши сe измена конкурсне документације тако што се: 

-  на страни 7: табела  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)  - 
3.3.  ПАРТИЈА  III  -  Канцеларијски  материјал  од  хартије  и  други  артикли 
(штампање и израда омота списа), замењује табелом која је у прилогу овог обавештења 
(ПРИЛОГ БРОЈ 1); 

– - на страни 30: табела 7.3. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО 
ДА СЕ ПОПУНИ ПАРТИЈА III, замењује  табелом која  је  у  прилогу овог  обавештења 
(ПРИЛОГ БРОЈ 2);

У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена. 

Ове измене чине саставни део Конкурсне документације и понуђач је дужан да 
своју понуду поднесе у складу са њима.

 НАПОМЕНА: Наведене  измене  су  унете  у  конкурсну  документацију  која  је 
објављена на сајту наручиоца и порталу јавних набавки.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
 

Катарина Костић Марковић – секретар суда
број телефона 037/413-671
E-mail:uprava@ks.vi.sud.rs



ПРИЛОГ 1. 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈА) 

3.3. ПАРТИЈА III 
Канцеларијски материјал од хартије и други артикли 

(штампање и израда омота списа)

Редни број               Опис предмета    Јединица
       мере

Количина

1 Коверат са повратницом С-2      комад 2000

2 Коверат са повратницом С-3      комад 8000

3 Коверат са повратницом С-4      комад 4000

5 Доставна књига за место 100 листа      комад 6

6 Доставна књига за пошту 100 листа      комад 1

7 Доставнице плаве      комад 8000

8 Омот списа општи бели 280 гр.      комад 3000

9 Омот списа у кривичном поступку "К", жути 
280 гр.

     комад 200

10 Омот списа у парничном поступку “П”, зелени, 
280 гр

     комад 2000

11 Контролник наплате новчаних казни, паушала, 
трошкова кривичног поступка и одузимања 
имовинске користи 200 листа

    комад
1



Прилог 2. 

7.3. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
ПАРТИЈА III

Редни 
број

Назив Једин
ица 
мере

Коли
чина

Јединичн
а  цена 
добра  из 
понуде 
без  ПДВ-
а

Јединична 
цена 
добра  са 
ПДВ-ом

Укупна 
цена  без 
ПДВ-а

Укупна 
цена  са 
ПДВ-ом

1 Коверат са 
повратницом С-2

 комад 2000

2 Коверат са 
повратницом С-3

 комад 8000

3 Коверат са 
повратницом С-4

 комад 4000

5 Доставна књига 
за место 100 
листа

 комад
6

6 Доставна књига 
за пошту 100 
листа

 комад
1

7 Доставнице плаве  комад 8000

8 Омот списа 
општи бели 280 
гр.

 комад
3000

9 Омот списа у 
кривичном 
поступку "К", 
жути 280 гр.

 комад

200

10 Омот списа у 
парничном 
поступку “П”, 
зелени, 280 гр

 комад

2000

11 Контролник 
наплате новчаних 
казни, паушала, 
трошкова 
кривичног 
поступка и 
одузимања 
имовинске 
користи 200 
листа

 комад

1

            УКУПНО:

ДАТУМ                                                    М.П                  ПОНУЂАЧ
 
 _________________                     ________________


