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КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

 
 

 

Партија I:  Набавка  канцеларијског материјала и ситне  
          канцеларијске опреме

 
 ПРЕДМЕТ:  Партија II:  Набавка  тонера за ласерске штампаче и 

          фотокопир апарате

Партија III: Набавка канцеларијског материјала од 
хартије и других артикала (штампање и 
израда омота списа)

Број набавке: ЈНМВ 01/2019

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности обликована у 3 партије
 
 

Април, 2019. године, Крушевац



1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
 

Подаци о наручиоцу:  

Виши суд у Крушевцу,
Трг косовских јунака 3, 37000 Крушевац
E-mail: uprava@ks.vi.sud.rs

Врста поступка:

Јавна набавка мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени 
гласник Републике Србије", бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015).
 

Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке су добра.

Јавна набавка  обликована је у три партије и то:

Партија I:    Набавка канцеларијског материјала и ситне канцеларијске опреме
 Партија II:   Набавка  тонера за ласерске штампаче и фотокопир апарате

Партија III: Набавка канцеларијског материјала од хартије  и  других  артикала 
(штампање и израда омота списа).

Циљ поступка:

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана, од дана отварања понуда.
 

Лице за контакт:

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

 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 
 

Предмет јавне набавке ЈНМВ број 01/2019 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
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Набавка је обликована у три партије.

I     партија - канцеларијски материјал и ситна канцеларијска опрема

II    партија - тонери за ласерске штампаче и тонери за фотокопир апарат

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

Предметна јавна набавка је на период од једне године.

Врста  и  опис  предмета  јавне  набавке  за  сваку  партију  посебно  саставни  је  део 
конкурсне документације.

3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
(СПЕЦИФИКАЦИЈА) 

3.1. ПАРТИЈА I

Канцеларијски материјал и ситна канцеларијска опрема

Редни 
број

         Назив            Опис
        предмета

 Јединица
      мере

Количина

1 Фотокопир папир А4 А4, 80 гр., 1/500,  дебљина 
102 μm по стандарду ISO 
534:2012, влага 4% по 
стандарду ISO 287:2011, 
CIE белина 143 по 
стандарду ISO 11475:2002, 
непрозирност 90% по 
стандарду ISO 2471:2008, 
храпавост 200 мл/мин по 
стандарду

Рис 1/500 600

2 Фотокопир папир А3 А3, 80 гр., 1/500, дебљина 
110 μm по стандарду ISO 
534:2012, влага 4% по 
стандарду ISO 287:2011, 
CIE белина 169 по 
стандарду ISO 11475:2002, 
непрозирност 95% по 
стандарду ISO 2471:2008, 
храпавост 120 мл/мин по 
стандарду ISO 8791-2:1990

Рис 1/500 10

3 Пелир папир А4 Рис 1/500 40

4 Фасцикле Бела, хромо картон, А4, 280 
г

Комад 100

5 Регистратор Картонски, са кутијом и 
металним механизмом А4

Комад 30

6 Фолија за документа А4, 11 рупа, 100 mic Комад 500

7 Коверта Торбар А3 Комад 400
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8 Коверта А5, рози  Комад 400

9 Коверта А4, жути Комад 150

10 Коверта Плави обичан Комад 450

11 Лепак Течни у туби Комад 600

12 Печатно мастило плаво Комад 25

13 Печатно мастило црвено Комад 4

14 Муниција за хефт 
машину

Поцинкована „Delta”  или 
одговарајућа

Паковање 1/1000 180

15 Маркер за подвлачење 
текста

Флоуросцентни „Пеликан” 
или одговарајући

Комад 35

16 Маркер црни Комад 10

17 Коректор Трака Комад 80

17 Коректор Оловка Комад 50

18 Спајалице 26 мм, металне Кутија 1/100 75

19 Спајалице велике Кутија 1/100 40

20 Гумице за предмете 1000 гр Кеса 8

21 Гумице за брисање 
графитне оловке

„Stedler“ или одговарајућа Комад 20

22 Графитна оловка  ХБ, зарезана са ознаком 
трдоће

Комад 80

23 Јемственик 50 м Комад 30

24 Налог за пренос 1+1 Блок 10

25 Налог за уплату 1+1 Блок 10

26 Налог за службено 
путовање

Комад 200

27 Налог за путничко 
возило

А5 Блок 5

28 Селотејп трака Мала/ужа/ ширине 15 мм Комад 30

29 Селотејп трака Већа/шира/средња 
провидна , ширине 48 мм

Комад 4

30 Селотејп трака Већа/нај шира/( мат трака 
за паковање -48 мм)

Комад 30

31 Хемијска оловка са 
патентом

“Aihao”  0.7мм или 
еквивалент, плава

Комад 400

32 Свеска А4, укоричена Комад 10

33 ПВЦ -фацикле Са механизмом Комада 50

34 Хефт машина „Kanex” или одговарајућа Комад 4

35 Канап за пакете Калем Комад 10

36 Омот за дискове папирни Комада 200

37 Керамичка оловка црвена Комада 110

38 Керамичка оловка црна Комада 40

39 Фломастер за ДВД црни Комад 5

40 Фломастер црни Комад 15

41 Фломастер црвени Комад 10
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42 Резач за графитну 
оловку

Комада 10

43 Адинг ролне 57 мм Комада 10

44 Фасцикла са пантљиком А4, картонска Комад 200

45 Индиго папир - ручни Комад 3

46 Магнетна кутија за 
спајалице

Комад 5

47 Маказе за папир мале Комад 2

48 Стикер блок 76мм x 76мм комад 105

49 Стикер Page marker комад 30

50 Батерија Алкална ААА 1.5V комад 20

51 Батерија Алкална АА 1.5 V комад 20

52 Датумар комад 1

53 Јастуче за печат комад 2

54 Овлаживач за руке са 
куглицом

комад 5

55 Нож за папир комад 3

56 Бушач хартије мањи комад 2

57 Папир високи каро паковање 5

3.1.1. Начин и рок испоруке

Испорука  канцеларијског  материјала  која  је  предмет  ове  јавне  набавке  вршиће  се 
сукцесивно,  а  количину и динамику испоруке  утврђује  наручилац,  усменим или писаним 
захтевом овлашћеног лица наручиоца.

Понуђач је дужан да изврши испоруку канцеларијског материјала у року који није 
дужи од 3 радна дана од усменог или писаног захтева овлашћеног лица наручиоца.

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина.

3.1.2. Гаранција

Понуђач  је  дужан  да  гарантује  квалитет  испорученог  канцеларијског  материјала  у 
складу са важећим прописима и стандардима произвођача канцеларијског материјала.

3.1.3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Наручилац  и  понуђач  ће  записнички  констатовати  преузимање  канцеларијског 
материјала који је предмет ове јавне набавке.

Понуђена  добра  морају  да  буду  испоручена  у  оригиналном  паковању са  јасним  и 
недвосмиленим ознакама.

Виши суду у  Крушевцу задржава право да изврши проверу понуђених добара и да у 
случају да не задовољавају тражене карактеристике, исте врати.
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У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испорученог 
канцеларијског  материјала,  понуђач  је  дужан да  у  року од три дана од  дана  сачињавања 
записника, замени добро на коме је утврђен недостатак.

3.1.4. Место испоруке

Испорука ће се вршити у просторијама наручиоца у Крушевцу, Трг косовских јунака 
број 3.

3.1.5. Праћење реализације уговора

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је  Зоран 
Мијајловић, телефон 037/413-648.  

3.2.  ПАРТИЈА II

Тонери за ласерске штампаче и фотокопир апарат

Тонер -    „For use"   тонери (нови и нису произведени од произвођача опреме већ од 
стране других произвођача) за типове штампача који су дати у табели. 

Редни 
број

Назив Јединица
мере Количина

1 2 3 4

1 Тонер за Фотокопир CANON IR 2520; 10000 
страна

комад 7

2
Тонер HP M712DN, HP  14X(CF214X); 10000 
срана комад 7

3 Тонер за штампач HP MFP M225 DW комад 10

4 Тонер за штампач Lexmark MS 410 DN  (EU 
chip); 5000 срана комад 40

5
 Photoconductor Lexmark     50F0Z00, 
MS310/410/510/610 MX310/410/51x/61x 60K комад 7

6 Тонер за штампаш Lexmark 232 комад 4

7 Тонер за штампач Lexmark T430 комад 4

8 Тонер за штампач HP 1102 комад 15

9 Тонер за штампач HP 1320 комад 2

10 Тонер за штампач Lexmark X 215 комад 2

11 Тонер за штампач   HP LaserJet Pro M402dne комад 15

12 Тоне за  HP 1010 комад 2

Напомена:  Чипови на  тонеру  за  штампач Lexmark MS 410 DN треба  да буду 
дефинисани за регион 2 (EU chip). Понуду којa се односе на штампач под редним бројем 
5 доставити за ОРИГИНАЛНЕ фотокондукторе, а за тонере који се односе на остале 
штампаче доставити за компатибилне тонер касете.
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4.2.1.Начин и рок испоруке

Испорука  тонера који су предмет ове јавне набавке вршиће се сукцесивно, а количину 
и динамику испоруке утврђује наручилац, усменим или писаним захтевом овлашћеног лица 
наручиоца.

Понуђач је дужан да изврши испоруку оригиналних тонера у року који није дужи од 5 
дана од дана усменог или писаног захтева овлашћеног лица наручиоца.

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина.

3.2.2. Гаранција

Понуђач је  дужан да  гарантује  квалитет испоручених добара у  складу са  важећим 
прописима и стандардима произвођача добара.  

3.2.3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање добара.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених 
добара, понуђач је дужан у роу од 3 дана замени добро на коме је утврђен недостатак.

3.2.4. Место испоруке

Испорука добара вршиће се у просторијама Наручиоца у Крушевцу, Трг косовских 
јунака број 3.

3.2.5. Праћење реализације уговора

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Зорица 
Симић Стевшић, телефон 037/413-647.

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
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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

3.3.1.Начин и рок испоруке

Испорука  штампаног материјала који јепредмет ове јавне набавке вршиће се 
сукцесивно, а количину и динамику испоруке утврђује наручилац, усменим или писаним 
захтевом овлашћеног лица наручиоца.

 Понуђач је дужан да изврши испоруку штампаног материјала у року који не може 
бити дужи од 3 дана од дана усменог или писаног захтева овлашћеног лица Наручиоца.

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина.

3.3.2. Квалитет

Понуђач је  дужан да  гарантује  квалитет испоручених добара у  складу са  важећим 
прописима и стандардима произвођача добара.  

3.3.3. Место испоруке

Понуђач је дужан да штампани материјал испоручи на адресу Наручиоца – Крушевац, 
Трг косовских јунака број 3.

3.3.4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати  преузимање штампаног материјала 
који је предмет ове јавне набавке.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених 
добара, понуђач је дужан у роу од 3 дана замени добро на коме је утврђен недостатак.

3.3.5. Праћење реализације уговора

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је  Зоран 
Мијајловић, телефон 037/413-648.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

       4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
из члана 75. Закона о јавним набавкама

 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати услове прописане чланом 75. Закона 
о јавним набавкама, и то:

1.Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 
75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама).

2.Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе,  да  није  осуђиван за  кривична дела  против привреде, 
кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита, 
кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

3.Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 
1. тачка 4) Закона о јавним набавкама).

4.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 (члан 75. став 2 Закона о 
јавним набавкама). Доказ за пр  

При састављању понуде понуђач је дужан изричито наведе да је поштовао  oбaвeзе 
кoje  прoизлaзe  из  вaжeћих  прoписa  o  зaштити  нa  рaду,  зaпoшљaвaњу  и  услoвимa  рaдa, 
зaштити живoтнe срeдинe, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде.
 

4.2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
из члана 76. Закона о јавним набавкама

 
Понуђач  у  поступку  јавне  набавке  мора  доказати  и  услове  прописане  чланом  76. 

Закона о јавним набавкама, и то да:

1. Располаже неопходним пословним капацитетом;

•да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом – да је понуђач у 2017. и 
2018. години испоручивао добра која су предмет набавке најмање у износу од 1.000.000,00 
динара (укупно за обе године).

2. Располаже довољним кадровским и техничким капацитетом.

•да  понуђач  располаже  довољним кадровским  капацитетом  –  да  пре  слања  позива  за 
достављања понуде има у радном односу минимум 2 (два) запослена, на пословима који 
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су предмет набавке.
•да  понуђач  располаже  једним  возилом  неопходним  за  доставу  добара  из  предметне 
набавке

       4.3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ТАЧКЕ 4.1. И 
4.2. КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе да испуњава услове прописане чланом 
75. и 76. Закона о јавним набавкама на следећи начин:

Испуњеност свих услова у складу са чл. 77. ст. 4. Закона о јавним набавкама доказује 
се достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава све услове из тачке 4.1. и тачке 4.2. конкурсне документације (изјаве 
дефинисане у обрасцу 9), осим услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набакама 
(подтачка 5. тачке 4.1. конкурсне документације) када понуђач мора да достави одговарајући 
доказ - важећу дозволу за обављање делатности.

Изјава  мора  да  буде  потписана  од  стране  овлашћеног  лица  понуђача  и  оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је 
понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа о испуњености услова,  у складу са ставом 2. члана 79. Закона о јавним 
набавкама и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да на захтев наручиоца достави документацију, којом доказује све 
или поједине доказе из тачке 4.1. и тачке 4.2. конкурсне документације у року од пет дана.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Вишег суда у 

Крушевцу у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе 
уговора о јавној набавци мале вредности.

Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене 
Законом  о  јавним  набавкама,  а  понуду  у  целини  припремају  и  подносе  у  складу  са 
конкурсном документацијом и позивом. У супротном, понуда се одбија.

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

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.
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Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен 
од стране овлашћеног судског тумача.

 

5.2. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
 

Понуђач  понуду  подноси  непосредно  или  путем  поште  у  затвореној  коверти  или 
кутији овереној печатом и на полеђини коверте или кутије наводи: назив и адресу понуђача, 
телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт.

Потребно је је да сви документи поднети у понуди буду повезани.

Понуду  са  доказима  о  испуњености  услова  из  конкурсне  документације,  понуђач 
доставља  непосредно  или  путем  поште  Комисији  за  јавну  набавку  мале  вредности,  у 
затвореној  коверти или кутији на адресу:  Виши суд у Крушевцу,  Трг косовских јунака 3, 
37000  Крушевац,  са  назнаком:  «Понуда  за  набавку  добара  -  канцеларијски  материјал  за 
потребе Вишг суда у Крушевцу за 2019. годину – ЈНМВ 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ».

У року за  подношење понуде  понуђач  може да  измени,  допуни или  опозове  своју 
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуда  се  сматра  благовременом  уколико  је  примљена  у  седиште  Вишег  суда  у 
Крушевцу 30.04.2019. године до 12.00 часова;

Ако  је  понуда  поднета  по  истеку  рока  за  подношење  понуде,  сматраће  се 
неблаговременом,  а  наручилац  ће  по  окончању  поступка  отварања  понуда  вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

5.3. ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

Понуда се доставља у писаној форми и мора да садржи следеће елементе:
 

1) Образац понуде (број 6). Ако понуду подноси самостално, понуђач не попуњава 
образац у делу који се односи на подношење понуде са подизвођачем.

2) Образац структура цене ( број 7)

3) Образац за оцену испуњености услова (број 8)

4) Образац Подаци о понуђачу  (број 8а)

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова из конкурсне документације (број 9)

6)  Образац  изјаве  понуђача  о  уредном извршавању обавеза  по  раније  закљученим 
уговорима  (број 10)
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7) Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама 
(број 11)

8) Образац изјаве о независној понуди (број 12)

9) Попуњен и потписан модел уговора (број 13, 13а и/или 13б)

Обрасци из конкурсне документације морају бити исправно попуњени, потписани и 
печатом oверени.

Образац број 8 за оцену испуњености услова понуђач мора да овери печатом, потпише 
и заокружи редне бројеве изјава које прилаже.

Модел  уговора,  понуђач  ће  попунити  у  складу  са  понудом,  потписати  и  печатом 
оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора.

Остале Изјаве и то: 8б, 8ц, 9а, 9б, 9ц и 10а, понуђач односно група понуђача попуњава, 
потписује и оверава, у зависности да ли подноси понуду са подизвођачем, или заједничку 
понуду.

 
5.4. ПАРТИЈЕ

 

Предметна  јавна  набавка  је  обликована  у  три  посебне  истоврсне целине  (партије). 
Понуде се оцењују и подносе за сваку партију посебно. Понуђач може да поднесе понуду за 
једну или за све три партије.

5.5. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
 

Понуде са варијантама нису дозвољене.

6. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
 

У року за  подношење понуде  понуђач  може да  измени,  допуни или  опозове  своју 
понуду.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења,  односно која документа 
накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити у затвореној коверти или кутији, 
уз назнаку да се ради о измени, допуни или опозиву понуде. У случају измене, допуне или 
опозива  понуде,  на  коверти  или  кутији  навести  „Измене,  допуне  или  опозив  понуде  за 
набавку добара канцеларијског материјала за потребе Вишeг суда у Крушевцу, Трг косовских 
јунака 3, 37000 Крушевац, са назнаком: «Понуда за набавку добара - канцеларијски материјал 
за потребе Виши суд у Крушевцу за 2019. годину – ЈНМВ 01/2019 - НЕ ОТВАРАТИ».

По истеку рока за понуду понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
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5.7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
 

Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да  учествује  у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
 

5.8. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА
 

У  случају  да  понуђач  наступа  са  подизвођачем,  обавезан  је  да,  као  саставни  део 
понуде,  поднесе  изјаву  у  којој  ће  навести  да  ће  извршење  дела  јавне  набавке  поверити 
подизвођачу/чима уз навођење:

- дела предмета јавне набавке које ће поверити подизвођачу/чима

- процента укупне вредности набавке које ће поверити подизвођачиу/чима, а који не 
може бити већи од 50 %.

Ако  понуђач  у  понуди  наведе  да  ће  делимично  извршење  набавке  поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 
ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75 
став 1 тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, достављањем Обрасца изјаве о испуњености 
услова из конкурсне документације за подизвођача (Поглавље 9а),  а доказ о испуњености 
услова из члана 75 став 1 тачка 5 Закона о јавним набавкама за део набавке који ће извршити 
преко подизвођача.

Ако  је  за  извршење  дела  јавне  набавке  чија  вредност  не  прелази  10%  укупне 
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75 став 1 тачка 5 овог 
закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 
извршење тог дела набавке.

Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  обавеза  из  поступка 
уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

5.9. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
 

Понуду може поднети ГРУПА ПОНУЂАЧА.

У случају заједничке  понуде,  саставни део  заједничке  понуде  мора  бити  споразум 
којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
предметне јавне набавке, а који обавезно садржи:
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•податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
•опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75 став 1 
тачка 1 до 4 Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77 Закона 
о јавним набавкама и конкурсном документацијом (Поглавље 9б), а додатне услове из члана 
76 Закона о јавним набавкама испуњавају заједно. (Поглавље 9ц). Услов из члана 75 став 1 
тачка  5  овог  закона  дужан  је  да  испуни  понуђач  из  групе  понуђача  којем  је  поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

5.10. ЦЕНА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
 

Цена  мора  бити  изражена  у  динарима,  без  пореза  на  додату  вредност,  са  свим 
урачунатим  трошковима  (евентуални  трошкови  царине,  трошкови  превоза,  трошкови 
истовара добара у простор наручиоца). Понуђачи ће исказати посебно јединичну цену добара 
из техничке спецификације, без ПДВ-а, јединичну цену добара са ПДВ-ом, укупну цену без 
ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом. Цена је фиксна за време трајања уговора.
 

Плаћање ће се вршити на основу рачуна које издаје понуђач након закључења уговора 
у свему и на начин утврђеним уговором.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу 
са чланом 92 Закона о јавним набавкама.

5.11. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у 
горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”.

Наручилац je  дужан да  чува  као поверљиве све  податке  о понуђачима садржане у 
понуди које је као такве у скалду са законом понуђач означио у понуди.

Наручилац  је  дужан  да  одбије  давање  информације  која  би  значила  повреду 
поверљивости података добијених у понуди.

Наручилац  је  дужан  да  чува  као  пословну  тајну  имена  заинтересованих  лица, 
понуђача као и податке о поднетим понудама, односно пријавама до отварање понуда.

Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума 
и  рангирање  понуде  неће  се  сматрати  поверљивим,  сагласно  члану  14  Закона  о  јавним 
набавкама.   
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5.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може у писаном облику путем поште,факсом на број 037/429-589 
или  на  e-mail:  uprava@ks.vi.sud.rs,  тражити  од  наручиоца  додатне  информације  или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама  и  појашњењима конкурсне  документације,  одговор  доставити  у 
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈНМВ 01/2019“

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона о јавним набавкама.

 5.13. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
 

Избор између достављених исправних и одговарајућих понуда применом критеријума 
„најнижа понуђена цена“.
 

У случају да поднете понуде буду са истом укупном ценом, понуде ће се рангирати по 
броју дана које је понуђач понудио за рок испоруке, тако што ће краћи рок испоруке бити 
повољније рангиран.

5.14. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понудe.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 
неисправна.

 Виши суд   у Крушевцу може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику 
да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач  који  прихвати захтев  за  продужење рока важења понуде  на  може мењати 
понуду.
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5.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
 

Виши суд  у Крушевцу може, после отварања понуде, да захтева од понуђача додатна 
објашњења  писменим  путем,  која  ће  помоћи  при  прегледу,  вредновању  и  упоређивању 
понуда, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 
93 Закона о јавним набавкама).

Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача,  да  изврши  исправке  рачунских  грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

5.16. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
 

Виши суд у Крушевцу ће у року од 8 (осам) дана од истека рока за заштиту права из 
члана 149 Закона о јавним набавкама, позвати изабраног понуђача да приступи закључењу 
уговора о јавној набавци.

Обавештење о закљученом уговору, наручилац ће објавити у року од 5 дана од дана 
закључења уговора на Порталу јавних набавки.
 

5.17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ  
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

 

Понуђач доставља, под моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, изјаву да 
је уредно извршавао обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Виши суд  у Крушевцу  одбиће  понуду уколико поседује доказ наведен у члану 82. 
став 1. тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама, који потврђује да понуђач није испуњавао 
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на 
исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године, као и ако поседује доказ о 
наплати уговорне казне због кашњења у извршавању уговорених обавеза понуђача.

    
 5.19. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

 

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може 
уложити захтев  за  заштиту права  понуђача у  складу са  Законом о  јавним набавкама и  у 
роковима предвиђеним овим законом(чланови 148 до 159 Закона о јавним набавкама).

Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  Републичкој  комисији,  а  предаје  наручиоцу. 
Примерак  захтева  подносилац  истовремено  доставља  Републичкој  комисији.  Захтев  за 
заштиту права доставља се непосредно или  препорученм пошиљком са повратницом.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 
јавне  набавке,  најкасније  у  року  од  два  дана  од  дана  пријема  захтева  за  заштиту  права 
понуђача, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки.
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Подносилац захтева за заштиту права је дужан да изврши уплату прописане таксе у 
износу од 60.000,00 на  жиро рачун број:  840-30678845-06,  шифра плаћања:  153 или 253, 
сврха:  Републичка  административна  такса,  корисник:  Буџет  Републике  Србије  (члан  156. 
ЗЈН).

Подносилац  захтева  за  заштиту  права  је  дужан  да  достави  потврду  привредног 
субјекта  (банке или поште)  да  је  извршена уплата  прописане таксе  коначно реализована. 
Доказ  мора садржати јасан печат банке (поште)  и потпис овлашћеног лица са видљивим 
датумом  реализације  уплате  и  јасно  назначен  број  јавне  набавке  (01/2019)  за  коју  се 
предметни захтев подноси.

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:

- да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште);

- 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;

-износ таксе у висини од 60.000,00 динара;

- жиро рачун број: 840-30678845-06;

- шифра плаћања:153 или 253;

-позив на број: редни број јавне набавке;

- сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца и број јавне набавке;

- корисник: Буџет Републике Србије;

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 
уплата таксе;

-потпис овлашћеног лица банке (поште).

2. Налог за уплату  , први примерак, оверен потписом овлашћеног лица или 
печатом банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

5.20. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
 

Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неодговарајућа и неприхватљива.

Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца по истеку 
рока  одређеног  у  позиву за  подношење  понуде,  односно  није  предата  наручиоцу у  року 
одређеном  у  позиву.  Све  неблаговремено  поднете  понуде  биће  по  окончању  поступка 
отварања  понуда,  враћене  неотворене  понуђачима,  са  назнаком  да  су  поднете 
неблаговремено.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, исправна и за коју је утврђено да 
потпуно испуњава све техничке спецификације.
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Пихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због 
битних  недостатака,  која  је  одговарајућа,  која  не  ограничава,  нити  условљава  права 
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
 

5.21. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 

Виши суд у Крушевцу ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени 
услови за доделу уговора.

Виши суд у Крушевцу може да обустави поступак јавне набавке из објективних и 
доказивих  разлога,  који  се  нису  могли  предвидети  у  време  покретања  поступка  и  који 
онемогућавају да  се  започети  поступак  оконча,  односно  услед  којих  је  престала  потреба 
наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године,  
односно у наредних шест месеци.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке Виши суд у Крушевцу ће у року од 5 
дана од дана доношења Одлуке о обустави поступка објавити на Порталу јавних набавки.

5.22. ДОСТАВЉАЊЕ УГОВОРА

          Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 
додељен, у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, а 
може и пре истека наведеног рока, ако су испуњени услови из члана 112. став 2. Закона о 
јавним набавкама.
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ЈНМВ: 01/2019
    

6. О Б Р А З А Ц    П О Н У Д Е  

Понуђач  попуњава  све  ставке  из  обрасца  понуде  као  и  јединичну  и  укупну  цену, 
изражену у динарима без ПДВ.

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, или ће у супротном 
његова понуда бити одбијена.

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина наведених у табелама 
за партију I, партију II и партију III.

6. 1. О Б Р А З А Ц    П О Н У Д Е
П А Р Т И Ј А  I

 
За  јавну  набавку  добара  -  канцеларијски  материјал и  ситна 
канцеларијска  опрема  за  потребе  Вишег  суда  у  Крушевцу,  Крушевцу за 
2019. годину

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
СЕДИШТЕ:
УЛИЦА И БРОЈ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:
ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:

Понуду дајемо (означити):

а) самостално

б) заједничка понуда  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

ц) понуда са подизвођачем
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих подизвођача)
 

Конкурсна документација за ЈНМВ 01/2019  добара за потребе Вишег суда у Крушевцу по партијама 19/60



Редни 
број

            Назив Укупна  понуђена  цена  у  динарима,без 
ПДВ-а из обрасца структура цене (колона 
8)

1 Добра- канцеларијски 
материјал и ситна 
канцеларијска опрема 
за потребе Вишег суда 
у Крушевцу у складу 
са Техничком 
спецификацијом из 
тачке 3.1. Конкурсне 
документације

              
             Рок испоруке:

Сукцесивно  у  року  од  3  дана  од  дана 
пријема  писаног  (телефакс)  захтева 
наручиоца за испоруку

         Рок важења понуде:
       (минимално 60 дана )

________ дана од датума отварања понуда.
(уписати број дана)

            Начин плаћања 45 дана од дана пријема фактуре а након 
извршеног
квалитативног и квантитативног пријема

 
 

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, 
потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема 
овлашћеног  представника  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава  печатом 
образац понуде.
 

Датум                                                 М. П.               ПОНУЂАЧ

__________________ _____________________
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ЈНМВ: 01/2019

6.2. О Б Р А З А Ц    П О Н У Д Е
 

П А Р Т И Ј А  II
 

За јавну набавку добара -  тонера за ласерске штампаче и  фотокопир 
апарат за потребе Вишег суда у Крушевцу за 2019. годину

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
СЕДИШТЕ:
УЛИЦА И БРОЈ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:
ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:

Понуду дајемо (означити):

а) самостално

б) заједничка понуда  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

ц) понуда са подизвођачем
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих подизвођача)
 

Редни број              Назив Укупна  понуђена  цена  у  динарима,  без 
ПДВ-а из обрасца структуре цене (колона 
8)

1 Добра - тонери за 
ласерске штампаче и 
фотокопир апарат за 
потребе Вишег суда у 
Крушевцу у складу са 
Техничком 
спецификацијом из 
тачке 3.2. Конкурсне 
документације
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Рок испоруке: Сукцесивно  у  року  од  5 дана  од  дана 
пријема  писаног  (телефакс)  захтева 
наручиоца за испоруку

Рок важења понуде:
(минимално 60 дана )

________ дана од датума отварања понуда.
(уписати број дана)

Начин плаћања 45 дана од дана пријема фактуре а  након 
извршеног
квалитативног и квантитативног пријема

 
 НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, 
потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема 
овлашћеног  представника  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава  печатом 
образац понуде.
 

Датум                                                  М. П.           ПОНУЂАЧ
 
 ________________ ____________________
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ЈНМВ: 01/2019

6. 3. О Б Р А З А Ц    П О Н У Д Е  

П А Р Т И Ј А  III
 

За јавну набавку добара –  канцеларијски материјал од хартије и други 
артикли (штампни материјал) за потребе Вишег суда у Крушевцу за 2019. 
годину

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
СЕДИШТЕ:
УЛИЦА И БРОЈ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:
ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:

Понуду дајемо (означити):

а) самостално

б) заједничка понуда  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

ц) понуда са подизвођачем
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих подизвођача)
 

Редни број             Назив Укупна  понуђена  цена  у  динарима,  без 
ПДВ-а из обрасца структура цене (колона 8)

1 Добра- 
канцеларијски 
материјал од хартије 
и други артикли 
(штампни материјал) 
за потребе Вишег суда 
у Крушевцу у складу 
са Техничком 
спецификацијом из 
тачке 3.3. Конкурсне 
документације
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Рок испоруке: Сукцесивно  у  року  од  5  дана  од 
дана  пријема  писаног  (телефакс) 
захтева наручиоца за испоруку

Рок важења понуде:
(минимално 60 дана )

________ дана од датума отварања 
понуда.
(уписати број дана)

Начин плаћања 45 дана од дана пријема фактуре а 
након извршеног
квалитативног  и  квантитативног 
пријема

  
НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, 

потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема 
овлашћеног  представника  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава  печатом 
образац понуде.
 

Датум                                                   М. П. ПОНУЂАЧ
 
__________________ _____________________
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7.1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА I  

 
Ред
ни 
број

Назив Опис предмета Једин
ица 
мере

Коли
чина

Јединич
на  цена 
добра из 
понуде 
без 
ПДВ-а

Јединич
на  цена 
добра са 
ПДВ-ом

Укупна 
цена  без 
ПДВ-а

Укупна 
цена  са 
ПДВ-ом

1 Фотокопи
р папир 
А4

А4, 80 гр., 1/500, 
дебљина 102 μm 
по стандарду ISO 
534:2012, влага 
4% по стандарду 
ISO 287:2011, CIE 
белина 143 по 
стандарду ISO 
11475:2002, 
непрозирност 
90% по стандарду 
ISO 2471:2008, 
храпавост 200 
мл/мин по 
стандарду

Рис 
1/500

600

2 Фотокопи
р папир 
А3

А3, 80 гр., 1/500, 
дебљина 110 μm 
по стандарду ISO 
534:2012, влага 
4% по стандарду 
ISO 287:2011, CIE 
белина 169 по 
стандарду ISO 
11475:2002, 
непрозирност 
95% по стандарду 
ISO 2471:2008, 
храпавост 120 
мл/мин по 
стандарду ISO 
8791-2:1990

Рис 
1/500

10

3 Пелир 
папир

А4 Рис 
1/500

40

4 Фасцикле Бела, хромо 
картон, А4, 280 г

Комад 100

5 Регистрат
ор

Картонски, са 
кутијом и 
металним 
механизмом А4

Комад 30

6 Фолија за 
документ
а

А4, 11 рупа, 100 
mic

Комад 500

7 Коверта Торбар А3 Комад 400

8 Коверта А5, рози  Комад 400

9 Коверта А4, жути Комад 150
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10 Коверта Плави обичан Комад 450

11 Лепак Течни у туби Комад 600

12 Печатно 
мастило

плаво Комад 25

13 Печатно 
мастило

црвено Комад 4

14 Муниција 
за хефт 
машину

Поцинкована 
„Delta”  или 
одговарајућа

Пакова
ње 
1/1000

180

15 Маркер 
за 
подвлаче
ње текста

Флоуросцентни 
„Пеликан” или 
одговарајући

Комад 35

16 Маркер црни Комад 10

17 Коректор Трака Комад 80

17 Коректор Оловка Комад 50

18 Спајалиц
е

26 мм, металне Кутија 
1/100

75

19 Спајалиц
е

велике Кутија 
1/100

40

20 Гумице за 
предмете

1000 гр Кеса 8

21 Гумице за 
брисање 
графитне 
оловке

„Stedler“ или 
одговарајућа

Комад 20

22 Графитна 
оловка

 ХБ, зарезана са 
ознаком трдоће

Комад 80

23 Јемствен
ик

50 м Комад 30

24 Налог за 
пренос

1+1 Блок 10

25 Налог за 
уплату

1+1 Блок 10

26 Налог за 
службено 
путовање

Комад 200

27 Налог за 
путничко 
возило

А5 Блок 5

28 Селотејп 
трака

Мала/ужа/ 
ширине 15 мм

Комад 30

29 Селотејп 
трака

Већа/шира/средња 
провидна , 
ширине 48 мм

Комад 4

30 Селотејп 
трака

Већа/нај шира/
( мат трака за 
паковање -48 мм)

Комад 30
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31 Хемијска 
оловка са 
патентом

“Aihao”  0.7мм 
или еквивалент, 
плава

Комад 400

32 Свеска А4, укоричена Комад 10

33 ПВЦ 
-фацикле

Са механизмом Комада 50

34 Хефт 
машина

„Kanex” или 
одговарајућа

Комад 4

35 Канап за 
пакете

Калем Комад 10

36 Омот за 
дискове

папирни Комада 200

37 Керамичк
а оловка

црвена Комада 110

38 Керамичк
а оловка

црна Комада 40

39 Фломасте
р за ДВД

црни Комад 5

40 Фломасте
р

црни Комад 15

41 Фломасте
р

црвени Комад 10

42 Резач за 
графитну 
оловку

Комада 10

43 Адинг 
ролне

57 мм Комада 10

44 Фасцикла 
са 
пантљико
м

А4, картонска Комад 200

45 Индиго 
папир - 
ручни

Комад 3

46 Магнетна 
кутија за 
спајалице

Комад 5

47 Маказе за 
папир

мале Комад 2

48 Стикер 
блок

76мм x 76мм комад 105

49 Стикер Page marker комад 30

50 Батерија Алкална ААА 
1.5V

комад 20

51 Батерија Алкална АА 1.5 V комад 20

52 Датумар комад 1

53 Јастуче за 
печат

комад 2
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54 Овлажива
ч за руке 
са 
куглицом

комад 5

55 Нож за 
папир

комад 3

56 Бушач 
хартије

мањи комад 2

57 Папир 
високи 
каро

пакова
ње

5

                        УКУПНО:
 
 

ДАТУМ                                                 М.П                       ПОНУЂАЧ
 
 _________________                   ________________
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7. 2.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
 

ПАРТИЈА II

 Ред
ни 
број

Назив
Опис предмета

Јединица 
мере

Колич
ина

Јединична 
цена добра 
из  понуде 
без ПДВ-а

Јединич
на  цена 
добра са 
ПДВ-ом

Укупна 
цена  бeз 
ПДВ-а 
(4*5)

Укупна цена са 
ПДВ-ом (4*6)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Тонер за Фотокопир 
CANON IR 2520; 10000 
страна

комад 7

2
Тонер HP M712DN, HP 
14X(CF214X); 10000 
срана комад 7

3 Тонер за штампач HP 
MFP M225 DW комад 10

4
Тонер за штампач 
Lexmark MS 410 DN  (EU 
chip); 5000 срана

комад 40

5

 Photoconductor 
Lexmark     50F0Z00, 
MS310/410/510/610 
MX310/410/51x/61x 60K

комад 7

6 Тонер за штампаш 
Lexmark 232 комад 4

7 Тонер за штампач 
Lexmark T430 комад 4

8 Тонер за штампач HP 
1102 комад 15

9 Тонер за штампач HP 
1320 комад 2

10 Тонер за штампач 
Lexmark X 215 комад 2

11 Тонер за штампач   HP 
LaserJet Pro M402dne комад 15

12 Тоне за  HP 1010 комад 2

УКУПНО:
 

ДАТУМ                                                      М.П        ПОНУЂАЧ
  _________________               ________________
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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
 
 _________________                     ________________
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8. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА 
ИСПУНИ

Редни 
број

                         Докази о испуњености услова

1 Образац  понуде  (исправно  попуњен,  оверен  печатом  и 
потписан)

2 Образац структура цене (исправно попуњен, оверен печатом и 
потписан)

3 Образац  Подаци  о  понуђачу (исправно  попуњен,  потписан  и 
печатом оверен)

4 Образац Подаци о подизвођачу (исправно попуњен, потписан и 
печатом оверен)

5 Образац  Подаци  о  понуђачу  који  је  учесник  у  заједничкој 
понуди

6 Образац изјаве понуђача о испуњености услова из конкурсне 
документације (попуњен, потписан и печатом оверен)

7 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова из конкурсне 
документације (попуњен, потписан и печатом оверен)

8 Образац Изјаве члана групе понуђача о испуњености услова за 
учешће у поступку јавне набавке (попуњен, потписан и печатом 
оверен)

9 Образац  заједничке  Изјаве  (попуњен,  потписан  и  печатом 
оверен)

10 Образац  Изјаве  понуђача  о  уредном  извршавању обавеза  по 
ранијим уговорима(потписана и печатом оверена)

11 Образац Изјаве чланова групе понуђача о уредном извршавању 
обавеза по ранијим уговорима(потписана и печатом оверена)

12 Образац Изјаве о испуњености услова из члана 75 став 2 ЗЈН
13 Образац Изјаве о независној понуди
14 Модел Уговора

НАПОМЕНА: Заокружити редне бројеве из горње табеле Образаца које прилажете.
 

Место и датум:                                      М.П.            Потпис понуђача:
 

_____________                                                                               ________________
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8а. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
 
 

Назив понуђача:_____________________________________________________

Адреса понуђача:____________________________________________________

Лице за контакт:_____________________________________________________
 

e-mail:_____________________________________________________________

Телефон:___________________________________________________________
 

Телефакс:__________________________________________________________
 

Порески број понуђача (ПИБ):_________________________________________
 

Матични број понуђача:______________________________________________
 
 

Шифра делатности:__________________________________________________

Број рачуна:________________________________________________________
 

Лице одговорно за
потписивање уговора:________________________________________________

 
 

Место и датум:                                      М.П.                                Потпис понуђача:
 
     ____________________                                                                    ____________________
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8б ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
 

Назив понуђача:_____________________________________________________

Адреса понуђача:____________________________________________________

Лице за контакт:_____________________________________________________
 

e-mail:_____________________________________________________________

Телефон:___________________________________________________________
 

Телефакс:__________________________________________________________
 

Порески број понуђача (ПИБ):_________________________________________
 

Матични број понуђача:______________________________________________
 
 

Шифра делатности:__________________________________________________

Број рачуна:________________________________________________________
 

Место и датум:                                    М.П.                                Потпис понуђача:
 
   ____________________                                                                   ____________________
        
 
 
 
 

НАПОМЕНА: Образац  број  8б  „Подаци  о  подизвођачу“  попуњавају  само  они 
понуђачи који понуду подносе са подизвођачем. Уколико понуђач наступа са већим бројем 
подизвођача  овај  образац  фотокопирати,  попунити  за  сваког  подизвођача  и  доставити  уз 
понуду.
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8ц ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК
У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

 
 

Назив понуђача:_____________________________________________________

Адреса понуђача:____________________________________________________

Лице за контакт:_____________________________________________________
 

e-mail:_____________________________________________________________

Телефон:___________________________________________________________
 

Телефакс:__________________________________________________________
 

Порески број понуђача (ПИБ):_________________________________________
 

Матични број понуђача:______________________________________________
 
 

Шифра делатности:__________________________________________________

Број рачуна:________________________________________________________
 

Лице одговорно за
потписивање уговора:________________________________________________

 
 

Место и датум:                                   М.П.                                Потпис понуђача:
 
    ____________________                                                                  ____________________
     
 
 
 

НАПОМЕНА: Образац број  8ц „Подаци о понуђачу који је  учесник у заједничкој 
понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду,  у ком случају је 
потребно  да  се  наведени  образац  копира  у  довољном  броју  примерака,  да  се  попуни  и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Конкурсна документација за ЈНМВ 01/2019  добара за потребе Вишег суда у Крушевцу по партијама 34/60



9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 
 

Под  пуном  моралном,  материјалном  и  кривичном  одговорношћу,  као  заступник 
понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У
 

Понуђач__________________________________  из  ____________________, 
улица__________________________,  са  матичним  бројем  ______________________, 
испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ бр. 01/2019, и то:
 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђиван  за  кривична  дела  против  привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре;

3.  да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4. да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом – да је понуђач у 2017. и 
2018. години испоручивао добра која су предмет набавке најмање у износу од 1.000.000,00 
динара (укупно за обе године).

5. да понуђач располаже довољним кадровским и техничким капацитетом:

•да пре слања позива за достављања понуде има у радном односу минимум 2 (два) запослена,  
на пословима који су предмет набавке.
•да понуђач располаже једним возилом неопходним за доставу добара из предметне набавке.
 
 

Место и датум:                                                                             Потпис понуђача:
                                                                             М. П.

_____________________       ____________________
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9.1.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОВЕРАВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧУ 
ИЗВРШЕЊА ДЕЛА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И З Ј А В А 

У  предметној  јавној  набавци  делимично  поверавам  подизвођачу 
________________________________________________________________________________
,____________%  укупне  вредности  набавке,  а  што  се  односи 
на:_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може 
бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће се извршити 
преко подизвођача. 

Место и датум:          М.П. Потпис понуђача:
 

_________________                                                         _________________
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9а. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 
 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу

           И З Ј А В У

            Подизвођач_____________________________________из____________________,улица
________________________________,  са  матичним  бројем_______________________, 
испуњава услове прописане Законом о јавним набавкама, члан 75 став 1 тачка 1-4 за учешће у 
поступку ЈНМВ број 01/2019 утврђене конкурсном документацијом и то:
 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући  регистар;

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђиван  за  кривична  дела  против  привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре;

3.  да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
 
 
 

Место и датум:          М.П. Потпис подизвођача:
 

_________________                                                         _________________
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                       9б. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
       УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 
Под  пуном  моралном,  материјалном  и  кривичном  одговорношћу,  као  овлашћени 

представник понуђача, дајем следећу
 
 

          И З Ј А В У
 
 

Члан групе понуђача_______________________________ из ______________________, 
улица_____________________________,  са  матичним  бројем  ______________________, 
испуњава све услове прописане Законом о јавним набавкама,  члан 75 став 1 тачка 1-4 за 
учешће у поступку ЈНМВ број 01/2019 утврђене конкурсном документацијом и то:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђиван  за  кривична  дела  против  привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре;

3.  да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
 

Место и датум                            Потпис
члана групе понуђача

       М.П.
         ________________                                 ______________________

 
 

НАПОМЕНА: Образац бр.9б „Изјава члана групе понуђача о испуњености услова за 
учешће у поступку јавне набавке“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 
понуду,  у  ком  случају  је  потребно  да  се  наведени  образац  копира  у  довољном  броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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9ц. ЗАЈЕДНИЧКА ИЗЈАВА
 

Под  пуном  моралном,  материјалном  и  кривичном  одговорношћу,  као  овлашћени 
представници понуђача, учесника у заједничкој понуди, дајемо следећу
 

          И З Ј А В У

Члан  групе  понуђача  ________________________________________из 
______________________,  улица_____________________________,  са  матичним  бројем 
______________________,

Члан  групе  понуђача  _________________________________________из 
______________________,  улица_____________________________,  са  матичним  бројем 
______________________,

Члан  групе  понуђача  ___________________________________из 
______________________,  улица_____________________________,  са  матичним  бројем 
______________________,
 

испуњавају све услове прописане Законом о јавним набавкама, члан 76. (Сл.гласник 
РС” 124/2012, 14/15 и 68/15) за учешће у поступку ЈНМВ број 01/2019, утврђене конкурсном 
документацијом и то:

1. заједно располажу неопходним пословним капацитетом;

 -да су  у 2017. и 2018. години испоручивали добра која су предмет набавке најмање у износу 
од 1.000.000,00 динара (укупно за обе године).

2. да располажу довољним кадровским и техничким капацитетом:

-да пре слања позива за достављања понуде имају у радном односу минимум 2 (два) 
запослена, на пословима који су предмет набавке

_-да  располажу једним возилом неопходним за доставу добара  из предметне набавке.
 
 
     Место и датум                             Потпис члана групе понуђача
 
_________________                   М.П.      ______________________

 
    Место и датум                            Потпис члана групе понуђача
 
_________________                   М.П.      _______________________
 
    
    Место и датум                            Потпис члана групе понуђача
 
________________        М.П.       ________________________
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            10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ
        ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

 
 

 
             ИЗЈАВА

        ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ
                 ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

 

 
 

Изјављујем, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да сам 
уредно извршавао обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
 
 
 
 
 

Место и датум:          М.П. Потпис понуђача:
 

______________________         ____________________
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              10а. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ                
  ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

 
 

                 ИЗЈАВА

 
Изјављујем, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да сам 

уредно извршавао обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
 
 
 
 
 

Место и датум              Потпис члана групе понуђача
         М.П.

________________                ______________________

Место и датум             Потпис члана групе понуђача
        М.П.

________________               ______________________
 

Место и датум             Потпис члана групе понуђача
        М.П.

________________               ______________________
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                  11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ
                    ЧЛАНА 75 СТАВ 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 
 
 

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. Испуњеност наведених услова понуђач доказује изјавом следеће 
садржине.
 
 

               ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА:
 
 

На  основу  члана  75  став  2  Закона  о  јавним  набавкама  по  пуном  моралном, 
материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач:
       ________________________________________________________________________
       ________________________________________________________________________
       ________________________________________________________________________
      (навести назив понуђача, односно називе свих понуђача из групе понуђача услучају заједничке понуде),

поштовао  обавезе  које  произилазе  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.
 
 

Место и датум:        М.П. Потпис понуђача:
 

______________________           ____________________
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11а. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ
                    ЧЛАНА 75 СТАВ 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 
 (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

 

 
 

               ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА:
 
 

На  основу  члана  75  став  2  Закона  о  јавним  набавкама  по  пуном  моралном, 
материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је подизвођач:
       ________________________________________________________________________
       ________________________________________________________________________
       ________________________________________________________________________
      (навести назив подизвођача, односно називе свих понуђача из групе понуђача услучају заједничке понуде),

поштовао  обавезе  које  произилазе  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.
 
 

Место и датум:        М.П. Потпис понуђача:
 

______________________           ____________________
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11б. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ
                    ЧЛАНА 75 СТАВ 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

 

 
 

               ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ:
 
 

На  основу  члана  75  став  2  Закона  о  јавним  набавкама  по  пуном  моралном, 
материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ЧЛАН ГРУПЕ:
       ________________________________________________________________________
       ________________________________________________________________________
       ________________________________________________________________________
      (навести назив , односно називе свих понуђача из групе понуђача услучају заједничке понуде),

поштовао  обавезе  које  произилазе  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.
 
 

Место и датум:        М.П. Потпис ЧЛАНА ГРУПЕ:
 

______________________           ____________________
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12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
 
 

У складу са чл. 26. Закона о јавним набавкама, ПОНУЂАЧ ______________________,
        (назив понуђача)

 из _______________________________, адреса _____________________________________,
(седиште)                                                                                          (адреса)

даје следећу
             
 

             ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 
 
 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да сам 
понуду,  у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности  добара  «Канцеларијски  материјал  за 
потребе  Вишeг  суда  у  Крушевцу –  ЈНМВ 01/2019  »,  поднео  назависно,  без  договора  са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима.
 
 
 
 
 

МЕСТО И ДАТУМ:         М.П.        ПОНУЂАЧ:
  
   ______________________          ____________________
           (потпис овлашћеног лица)
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13. МОДЕЛ УГОВОРА
               

ПАРТИЈА I
 

Модел  уговора  који  је  саставни  део  конкурсне  документације,  понуђач  мора  да 
попуни, овери печатом и потпише у складу са понудом, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора.

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача  попуњен  модел  уговора  потписују  и 
оверавају  печатом  сви  понуђачи  из  групе  понуђача  или  овлашћени  представник  групе 
понуђача.

Ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део 
уговора који ће извршити подизвођач.
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Република Србија
ВИШИ СУД У КРУШЕВЦУ
IV Су 22-1/19
ЈНМВ 01/2019
Дана ________.2019.године
К р у ш е в а ц

У Г О В О Р
           о испоруци добара - канцеларијског материјала

 Уговорне стране:

1. Виши суд у Крушевцу, Трг косовских јунака 3, Београд,  матични број: 17772953, 
ПИБ: 106399107, кога заступа  председник Вишег суда у Крушевцу, Катарина Бошковић (у 
даљем тексту: Наручилац) и
 

2.Понуђач:_________________________________________,  са  седиштем  у 
___________________________,  улица  __________________,  број  _____,  матични 
број:___________, ПИБ:______________, кога заступа директор ______________________(у 
даљем тексту: Испоручилац)

 
Понуђача  из  групе  (попунити  само  у  случају  заједничке  понуде): 

___________________________________________________________,матични 
број:___________, ПИБ:______________, коју заступа директор ______________________
 

Подизвођач  (попунити  само  у  случају  понуде  са  подизвођачем): 
___________________________________________________________,матични 
број:___________, ПИБ:______________, коју заступа директор
 
 сагласно константују:

-да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама, спровео поступак 
јавне набавке мале вредности добара – канцеларијски материјал, редни број јавне набавке 
01/2019;

-да је Испоручилац, на основу позива за достављање понуда, дана ______ 2019.године, 
доставио понуду број ___________, у даљем тексту Понуда, која се налази у прилогу уговора 
и чини његов саставни део (попуњава Наручилац);

-да  понуда  Испоручиоца  у  потпуности  одговара  захтевима  и  условима  које  је 
Наручилац предвидео у конкурсној документацији;

-да је Наручилац, уз примену критеријума најнижа понуђена цена, донео Одлуку о 
додели уговора број _________________ од __________ (попуњава Наручилац) 2019. године, 
којом је  понуду понуђача  ____________________________  (попуњава  Наручилац)  изабрао 
као најповољнију.

Члан 1.
 

Предмет овог уговора је набавка и испорука добара -  канцеларијског материјала (у 
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даљем тексту: добра).

Врсте добара утврђене у Понуди Испоручиоца у спроведеном поступку јавне набавке 
мале  вредности,  исказане  су  у  Спецификацији  која  чини  саставни  део  конкурсне 
документације Наручиоца, објављеном на Порталу јавних набавки, и чине саставни део овог 
уговора.

(Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  навести  податке  о  проценту 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача.)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 

Члан 2.
 

Укупна вредност овог уговора износи _____________ (попуњава Понуђач) динара, без 
ПДВ-а,  односно  _______________  динара  са  обрачунатим  ПДВ-ом,  за  период  важења  од 
годину дана од потписивања уговора. (попуњава Понуђач).

У цену су урачунати сви пратећи и зависни трошкови (евентуални трошкови царине, 
трошкови превоза, трошкови истовара добара у простор наручиоца.).
 

Члан 3.
 

Плаћање уговорене цене из члана 2 овог уговора, Наручилац ће вршити сукцесивно, за 
испоручену количину добара, по испостављеној фактури у року од 45 дана, од дана пријема 
фактуре оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Ако Наручилац закасни са плаћањем своје обавезе из става 1. овог члана, дужан је да 
плати законску затезну камату.

Уговорена цена је фиксна и не постоји могућност промене цене.
 

Члан 4.
 

Испоручилац се обавезује да предметна добра испоручује сукцесивно у року од 3 дана 
од дана пријема писаног(телефакс) захтева Наручиоца на адресу Наручиоца.

Члан 5.
 

Испорука  се  потврђује  потписом  на  отпремници  која  се  доставља  уз  добра  и 
записником о пријему Наручиоца, који по пријему робе потписују обе уговорне стране.
 

До момента примопредаје предметних добара, односно овере отпремнице и записника, 
ризик њене случајне пропасти или оштећења сноси Испоручилац.

Члан 6.
 Уколико  уочи  недостатке  на  примљеној  роби,  Наручилац  је  дужан  је  да  о  томе 
обавести Испоручиоца у року од 2 (два) дана и да прецизира природу недостатака у форми 
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записника, који доставља Испоручиоцу писаним путем.

Накнадно уочене недостатке и скривене мане на преузетој роби, Наручилац може да 
пријави у моменту откривања истих.

Ако  се  записнички  утврди  да  испоручено  предметно  добро  има  недостатке  у 
квантитету,  квалитету  и  очигледне  грешке,  Испоручилац  мора  исте  отклонити  одмах,  а 
најкасније у року од 5 (пет) дана од достављања записника о рекламацији, а уколико се то не 
учини, или ако се иста грешка понови, Наручилац задржава право да раскине уговор и да 
захтева накнаду штете.

За скривене мане и недостатке на испорученим добрима, одговара Испоручилац.

Уговорне стране сагласно констатују да уколико испоручено добро има недостатке или 
не одговара стандардном квалитету, Испоручилац је дужан да о свом трошку исто замени или 
достави ново.

Члан 7.

С обзиром да рок испоруке робе представља битан елемент Уговора, Наручилац има 
право да раскине уговор у року од пет дана од дана истека (члан 4. Уговора) за испоруку 
робе.

Испоручилац се обавезује на накнаду штете коју је Наручилац претрпео услед доцње 
Испоручиоца.

Члан 8.
 

У случају раскида уговора, уговорне стране ће измирити све обавезе настале до дана 
раскида сагласно одредбама овог уговора.

Члан 9.
 

Овај  уговор производи правно дејство од дана потписивања од стране овлашћених 
представника обе уговорне стране и закључује на годину дана.

Члан 10.
 

Евентуалне спорове, који не буду решени мирним путем, решаваће Привредни суд у 
Краљеву.
 

Члан 11.
 

Уговорне  стране  су  сагласне  да  за  све  што  овим  уговором  није  предвиђено,  важе 
одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 12.
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Овај  уговор  је  сачињен у  4  (четири)  истоветна  примерака,  од  којих  се  по  2  (два) 
примерка налазе код сваке уговорне стране.
 
 

 
   ИСПОРУЧИЛАЦ                           НАРУЧИЛАЦ

 
 ____________________                   ______________________

        Председник
          Вишег суда у Крушевцу

        _____________________

(обавезно потписати и печатирати)
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13a. МОДЕЛ УГОВОРА
                       

                                                                   ПАРТИЈА II
 

Модел  уговора  који  је  саставни  део  конкурсне  документације,  понуђач  мора  да 
попуни, овери печатом и потпише у складу са понудом, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора.

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача  попуњен  модел  уговора  потписују  и 
оверавају  печатом  сви  понуђачи  из  групе  понуђача  или  овлашћени  представник  групе 
понуђача.

Ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део 
уговора који ће извршити подизвођач.
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Република Србија
ВИШИ СУД У КРУШЕВЦУ
IV Су 22-___/19
ЈНМВ 01/2019
Дана ________.2019.године
К р у ш е в а ц

У Г О В О Р
          о испоруци добара - канцеларијског материјала (тонера)

 
Уговорне стране:

1. Виши суд у Крушевцу, Трг косовских јунака 3, Београд,  матични број: 17772953, 
ПИБ: 106399107, кога заступа  председник Вишег суда у Крушевцу, Катарина Бошковић (у 
даљем тексту: Наручилац) и
 

2.Понуђач:_________________________________________,  са  седиштем  у 
___________________________,  улица  __________________,  број  _____,  матични 
број:___________, ПИБ:______________, кога заступа директор ______________________(у 
даљем тексту: Испоручилац)

 
Понуђача  из  групе  (попунити  само  у  случају  заједничке  понуде): 

___________________________________________________________,матични 
број:___________, ПИБ:______________, коју заступа директор ______________________
 

Подизвођач  (попунити  само  у  случају  понуде  са  подизвођачем): 
___________________________________________________________,матични 
број:___________, ПИБ:______________, коју заступа директор
 
 сагласно константују:

да је Наручилац, на основу члана 39 Закона о јавним набавкама, спровео поступак 
јавне набавке мале вредности добара – канцеларијски материјал, редни број јавне набавке 
01/2019;

-да  је  Испоручилац,  на  основу  позива  за  достављање  понуда,  дана  _________ 
2019.године,  доставио  понуду  број  _________,  у  даљем  тексту  Понуда,  која  се  налази  у 
прилогу уговора и чини његов саставни део (попуњава Наручилац);

-да  понуда  Испоручиоца  у  потпуности  одговара  захтевима  и  условима  које  је 
Наручилац предвидео у конкурсној документацији; да је Наручилац, уз примену критеријума 
најнижа  понуђена  цена,  донео  Одлуку  о  додели  уговора  број  _________________  од 
__________  2019.  године  (попуњава  Наручилац),  којом  је  понуду  понуђача 
____________________________ (попуњава Наручилац) изабрао као најповољнију.

Члан 1.
 

Предмет овог уговора је набавка и испорука добара - тонера (у даљем тексту: добра).
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Врсте добара утврђене у Понуди Испоручиоца у спроведеном поступку јавне набавке 
мале  вредности,  исказане  су  у  Спецификацији  која  чини  саставни  део  конкурсне 
документације Наручиоца, објављеном на Порталу јавних набавки, и чине саставни део овог 
уговора.

(Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  навести  податке  о  проценту 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача.)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 

Члан 2.
 

Укупна вредност овог уговора износи _____________ (попуњава Понуђач) динара, без 
ПДВ-а, односно _______________ динара са обрачунатим ПДВ-ом, за период важења од дана 
потписивања уговора до 31.12.2019. године. (попуњава Понуђач).

У цену су урачунати сви пратећи и зависни трошкови. (евентуални трошкови царине, 
трошкови превоза, трошкови истовара добара у простор наручиоца.).
 

Члан 3.
 

Плаћање уговорене цене из члана 2 овог уговора, Наручилац ће вршити сукцесивно, за 
испоручену количину добара, по испостављеној фактури у року од 45 дана, од дана пријема 
фактуре оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Ако Наручилац закасни са плаћањем своје обавезе из става 1. овог члана, дужан је да 
плати законску затезну камату.

Уговорена цена је фиксна и не постоји могућност промене цене.
 

Члан 4.
 

Испоручилац се обавезује да предметна добра испоручује сукцесивно у року од 5 дана 
(попуњава  Понуђач)  од  дана  пријема  писаног(телефакс)  захтева  Наручиоца  на  адресу 
Наручиоца.

Члан 5.
 

Испорука  се  потврђује  потписом  на  отпремници  која  се  доставља  уз  добра  и 
записником о пријему Наручиоца, који по пријему робе потписују обе уговорне  стране.
 

До момента примопредаје предметних добара, односно овере отпремнице и записника, 
ризик њене случајне пропасти или оштећења сноси Испоручилац.
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Члан 6.

Квалитет испоручених артикала мора у свему одговарати документацији достављеној 
у понуди и важећим домаћим и међународним стандардима за ту врсту добара.

Обавеза  је  Испоручилац  да  тонери  које  испоручује  буду  прописно  упаковани  и 
транспортовани  у  складу  са  стандардима  за  ту  врсту  робе,  што  подразумева  да  је  иста 
обезбеђена од свих могућих механичких и других оштећења у току нормалног транспорта, 
утовара, претовара и истовара.
 

Члан 7.

Контролу  квалитета  врше  представници  Наручиоца  у  моменту  преузимања 
рециклираних  добара.  Накнадно  уочене  недостатке  и  скривене  мане  на  преузетој  роби, 
Наручилац  може  да  пријави  у  моменту  откривања  истих,  а  Испоручилац  је  дужан  да 
недостатке отклони у свом трошку најдуже у року од 5 дана,  или ће рекламирана добра 
заменити новим добрима одговарајућег квалитета.

У  супротном,  Наручилац  задржава  право  да  раскине  уговор  и  да  захтева  накнаду 
штете.

Члан 8.

С обзиром да рок испоруке робе представља битан елемент Уговора, Наручилац има 
право да раскине уговор у року од пет дана од дана истека (члан 4. Уговора) за испоруку 
робе.

Испоручилац се обавезује на накнаду штете коју је Наручилац претрпео услед доцње 
Испоручиоца.
 

Члан 9.
 

У случају раскида уговора, уговорне стране ће измирити све обавезе настале до дана 
раскида сагласно одредбама овог уговора.
 

Члан 10.
 

Овај  уговор производи правно дејство од дана потписивања од стране овлашћених 
представника обе уговорне стране и закључује на период важења до 31.12.2015. године.
 
 

Члан 11.
 

Евентуалне спорове, који не буду решени мирним путем, решаваће Привредни суд у 
Краљеву.
  

Члан 12.
 

Уговорне  стране  су  сагласне  да  за  све  што  овим  уговором  није  предвиђено,  важе 
одредбе Закона о облигационим односима.
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Члан 13.
 

Овај  уговор  је  сачињен у  4  (четири)  истоветна  примерака,  од  којих  се  по  2  (два) 
примерка налазе код сваке уговорне стране.
 
 

 
   ИСПОРУЧИЛАЦ                           НАРУЧИЛАЦ

 
 ____________________                   ______________________

        Председник
           Вишег суда у Крушевцу

        _____________________

(обавезно потписати и печатирати)
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13б. МОДЕЛ УГОВОРА
          

                                                                ПАРТИЈА III
 

Модел  уговора  који  је  саставни  део  конкурсне  документације,  понуђач  мора  да 
попуни, овери печатом и потпише у складу са понудом, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора.

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача  попуњен  модел  уговора  потписују  и 
оверавају  печатом  сви  понуђачи  из  групе  понуђача  или  овлашћени  представник  групе 
понуђача.

Ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део 
уговора који ће извршити подизвођач.
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Република Србија
ВИШИ СУД У КРУШЕВЦУ
IV Су 22-___/19
ЈНМВ 01/2019
Дана ________.2019.године
К р у ш е в а ц

У Г О В О Р
          о испоруци добара - канцеларијског материјала

 Уговорне стране:

1. Виши суд у Крушевцу, Трг косовских јунака 3, Београд,  матични број: 17772953, 
ПИБ: 106399107, кога заступа  председник Вишег суда у Крушевцу, Катарина Бошковић (у 
даљем тексту: Наручилац) и
 

2.Понуђач:_________________________________________,  са  седиштем  у 
___________________________,  улица  __________________,  број  _____,  матични 
број:___________, ПИБ:______________, кога заступа директор ______________________(у 
даљем тексту: Испоручилац)

 
Понуђача  из  групе  (попунити  само  у  случају  заједничке  понуде): 

___________________________________________________________,матични 
број:___________, ПИБ:______________, коју заступа директор ______________________
 

Подизвођач  (попунити  само  у  случају  понуде  са  подизвођачем): 
___________________________________________________________,матични 
број:___________, ПИБ:______________, коју заступа директор
 
 сагласно константују:

-да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама, спровео поступак 
јавне набавке мале вредности добара – канцеларијски материјал, редни број јавне набавке 
1/2015;

-да је Испоручилац, на основу позива за достављање понуда, дана ______ 2019.године, 
доставио понуду број ___________, у даљем тексту Понуда, која се налази у прилогу уговора 
и чини његов саставни део (попуњава Наручилац);

-да  понуда  Испоручиоца  у  потпуности  одговара  захтевима  и  условима  које  је 
Наручилац предвидео у конкурсној документацији;

-да је Наручилац, уз примену критеријума најнижа понуђена цена, донео Одлуку о 
додели уговора број _________________ од __________ (попуњава Наручилац) 2019. године, 
којом је  понуду понуђача  ____________________________  (попуњава  Наручилац)  изабрао 
као најповољнију.

Члан 1.
 

Предмет овог уговора је набавка и испорука добара – израда и штампање омота списа 
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(у даљем тексту: добра).

Врсте добара утврђене у Понуди Испоручиоца у спроведеном поступку јавне набавке 
мале  вредности,  исказане  су  у  Спецификацији  која  чини  саставни  део  конкурсне 
документације Наручиоца, објављеном на Порталу јавних набавки, и чине саставни део овог 
уговора.

(Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  навести  податке  о  проценту 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача.)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 

Члан 2.
 

Укупна вредност овог уговора износи _____________ (попуњава Понуђач) динара, без 
ПДВ-а, односно _______________ динара са обрачунатим ПДВ-ом, за период важења од дана 
потписивања уговора до 31.12.2015. године. (попуњава Понуђач).

У цену су урачунати сви пратећи и зависни трошкови. (евентуални трошкови царине, 
трошкови превоза, трошкови истовара добара у простор наручиоца.).
 

Члан 3.
 

Плаћање уговорене цене из члана 2 овог уговора, Наручилац ће вршити сукцесивно, за 
испоручену количину добара, по испостављеној фактури у року од 45 дана, од дана пријема 
фактуре оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Ако Наручилац закасни са плаћањем своје обавезе из става 1. овог члана, дужан је да 
плати законску затезну камату.

Уговорена цена је фиксна и не постоји могућност промене цене.
 

Члан 4.
 

Испоручилац се обавезује да предметна добра испоручује сукцесивно у року од 5 дана 
(попуњава  Понуђач)  од  дана  пријема  писаног  (телефакс)  захтева  Наручиоца  на  адресу 
Наручиоца.

Члан 5.
 

Испорука  се  потврђује  потписом  на  отпремници  која  се  доставља  уз  добра  и 
записником о пријему Наручиоца, који по пријему робе потписују обе уговорне стране.
 

До момента примопредаје предметних добара, односно овере отпремнице и записника, 
ризик њене случајне пропасти или оштећења сноси Испоручилац.
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Члан 6.
 

Уколико  уочи  недостатке  на  примљеној  роби,  Наручилац  је  дужан  је  да  о  томе 
обавести Испоручиоца у року од 2 (два) дана и да прецизира природу недостатака у форми 
записника, који доставља Испоручиоцу писаним путем.

Накнадно уочене недостатке и скривене мане на преузетој роби, Наручилац може да 
пријави у моменту откривања истих.

Ако  се  записнички  утврди  да  испоручено  предметно  добро  има  недостатке  у 
квантитету,  квалитету  и  очигледне  грешке,  Испоручилац  мора  исте  отклонити  одмах,  а 
најкасније у року од 5 (пет) дана од достављања записника о рекламацији, а уколико се то не 
учини, или ако се иста грешка понови, Наручилац задржава право да раскине уговор и да 
захтева накнаду штете.

За скривене мане и недостатке на испорученим добрима, одговара Испоручилац.

Уговорне стране сагласно констатују да уколико испоручено добро има недостатке или 
не одговара стандардном квалитету, Испоручилац је дужан да о свом трошку исто замени или 
достави ново.

Члан 7.

С обзиром да рок испоруке робе представља битан елемент Уговора, Наручилац има 
право да раскине уговор у року од пет дана од дана истека (члан 4. Уговора) за испоруку 
робе.

Испоручилац се обавезује на накнаду штете коју је Наручилац претрпео услед доцње 
Испоручиоца.

Члан 8.
 

У случају раскида уговора, уговорне стране ће измирити све обавезе настале до дана 
раскида сагласно одредбама овог уговора.

                                                              Члан 9.
 

Овај  уговор производи правно дејство од дана потписивања од стране овлашћених 
представника обе уговорне стране и закључује на период важења до 31.12.2015. године.
 

   Члан 10.
 

Евентуалне спорове, који не буду решени мирним путем, решаваће Привредни суд суд 
у Крељеву.
 

  Члан 11.
 

Уговорне  стране  су  сагласне  да  за  све  што  овим  уговором  није  предвиђено,  важе 
одредбе Закона о облигационим односима.
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Члан 12.
 

Овај  уговор  је  сачињен у  4  (четири)  истоветна  примерака,  од  којих  се  по  2  (два) 
примерка налазе код сваке уговорне стране.
 
 
 

 
   ИСПОРУЧИЛАЦ                           НАРУЧИЛАЦ

 
 ____________________                   ______________________

        Председник
           Вишег суда у Крушевцу

        _____________________

(обавезно потписати и печатирати)
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