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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012 , 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 154 од 09.02.2016.године и Решења о образовању 
Комисије за спровођење поступка јавне набавке број 155 од 09.02.2016.године, 
припремљена је 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку мале вредности – набавка добара – 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 
ЈНМВ бр. 3-161/2016 

 
Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I  Општи подаци о јавној набавци 3 

II 
 

Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Tехничке карактеристике 5 

IV Техничка спецификација 6 

 
 

V 

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

 
 

10 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 16 

VII Образац понуде 24 

VIII Модел уговора 28 

IX Образац трошкова припреме понуде 44 

Х Образац изјаве о независној понуди 45 

XI Образац Изјаве о упису у Регистар понуђача који води 
АПР 

46 

XII Изјава понуђача о поштовању обавеза 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 понуда 

47 

XIII Образац структуре цена 48 

XIV Изгле штампаних образаца за партију 2 54 

XV Изгле штампаних образаца за партију 4 92 

 
 
Укупно страна:     96 страна 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о наручиоцу 

 
Наручилац: ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ АЛЕКСИНАЦ 
Адреса наручиоца: Петра Зеца број 35, 18220 Алексинац 
Меил адреса: vodovod.aleksinac@gmail.com 
Интернет страница Наручиоца: www.vodovodal.rs 
 

1.1. Начин преузимања конкурсне документације и начин достављања 
понуда 

Документација се може преузети са Портала јавних набавки, са интернет 
странице Наручиоца или непосредним преузимањем на адреси : ул .Петра Зеца 
број 35 у Алексинцу, канцеларија Правног Сектора 

 
Понуде се достављају на адреси : 

 
ЈКП „ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Алексинац 

Ул.Петра Зеца број 35 
18220 Алексинац 

са назнаком „  
''Не отварати – Понуда за учествовање у поступку јавне набавке мале 
вредности за јавну набавку добра – Канцеларијски материјал и то за ПАРТИЈУ 
1- Основни канцеларијски материјал'' или  
''Не отварати – Понуда за учествовање у поступку јавне набавке мале 
вредности за јавну набавку добра - Канцеларијски материјал и то за ПАРТИЈУ 
2- Штампани обрасци по налогу наручиоца '' или 
''Не отварати – Понуда за учествовање у поступку јавне набавке мале 
вредности за јавну набавку добра- Канцеларијски материјал и то за ПАРТИЈУ 3- 
Тонери, кетриџи или 
''Не отварати – Понуда за учествовање у поступку јавне набавке мале 
вредности за јавну набавку добра- Канцеларијски материјал и то за ПАРТИЈУ 4- 
Књиге за ППВ Бресје'' 
  

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

3. Предмет јавне набавке број  3-161/2016 су добра: Канцеларијски 
материјал обликован у 4 партије 
 

4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења 
уговора о јавној набавци 
 

5. Контакт лица: 
Вања Стефановић на  броју тел.фах 018/804-816  или на Е – маил адреси 
vodovod.aleksinac@gmail 
 

 
 

mailto:vodovod.aleksinac@gmail.com
http://www.vodovodal.rs/
mailto:vodovod.aleksinac@gmail
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 
 

1. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке број  3-161/2016 су добра – Канцеларијски 
материјал груписана у партије и то : 
 
ПАРТИЈА 1: Основни канцеларијски материјал 
ПАРТИЈА 2: Штампани обрасци по налогу наручиоца 
ПАРТИЈА 3: Тонери, кетриџи  
ПАРТИЈА 4: Књиге за ППВ Бресје 

Ознака из општег речника набавки је : 30125100, 30199000 
 

 
 

2. Партије: 
 

Јавна набавка број 3-161/2016 - набавка добара – Канцеларијски 
материјал груписана у партије и то : 
 
 
ПАРТИЈА 1: Основни канцеларијски материјал 
ПАРТИЈА 2: Штампани обрасци по налогу наручиоца 
ПАРТИЈА 3: Тонери, кетриџи  
ПАРТИЈА 4: Књиге за ППВ Бресје 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
 
1. Врста и опис добра која су предмет набавке: Предмет набавке је 

набавка добара и то Канцеларијски материјал груписана у партије и то : 
 
ПАРТИЈА 1: Основни канцеларијски материјал 
ПАРТИЈА 2: Штампани обрасци по налогу наручиоца 
ПАРТИЈА 3: Тонери, кетриџи  
ПАРТИЈА 4: Књиге за ППВ Бресје 

 
2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 

Квалитативну и квантитативну контролу добра Наручилац врши приликом 
пријема добра о чему овлашћено лице ЈКП „Водовод и канализација“ 
Алексинац може да сачињава Записник о квалитативном и квантитативном 
пријему добара. Записнички констатоване недостатке Понуђач је дужан да 
отклони одмах а најкасније у року од 2 дана од дана пријема сачињеног 
Записника или да у истом року такво добро замени новим. 
Гарантни рок не може бити краћи од 10 дана од дана испоруке предметног 
добра. 

 
3. Рок извршења уговорене обавезе је 12 месеци од дана закључеља 
уговора. 

 
4.Место испоруке добара:  
 

    Испорука се врши франко магацин ЈКП „Водовод и  канализација“ Алексинац      
ул.Петра Зеца број 35 у Алексинцу  

    Трошкови испоруке - доставе предметних добара  падају на терет Понуђача. 
Наручилац ће добра наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба. 
Наручилац задржава право наручивања и мање количине добара у односу на 
специфицирана за све партије. 

 
 

Понуђач је у обавези да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 
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IV  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 1:Основни канцеларијски материјал 

Ред. 
број НАЗИВ  

Jeд. 
мере  

1 Селотејп провидан  15x33 Koм 

2 Селотејп провидан  50x66 Koм 

3 Самолепљиви блокчићи Koм 

4 Бела допуна за коцку            ( 80г ) Koм 

5 Спајалице  5cm 1/100 Koм 

6 Мунициј за хефт машину 24/6 (боје бакра) 1/1000 Koм 

7 Хефталица делта или одговарајућа Koм 

8 Течни коректор белило едигз или одговарајуће koм 

9 Мастило за печате 28 мл, плаво  „Horse“или одговарајуће  kom 

10 Батерије 1,5v AA LR6 kom 

11 Бaтерије 1,5v AAA LR03 kom 

12 Графитна оловка са гумицом  HB или одговарајућа kom 

13 Хемијска оловка класе  „stabile“ или одговарајућа kom 

14 Фасцикла кутија kom 

15 Фасцикла хром картон у боји   kom 

16 Фасцикла хром картон бела  kom 

17 Фасцикла пвц са механизмом, прва страна провидна   kom 

18 ПВЦ фолија  "У" перфорирана  1/100 kom 

19 Регистратор  B5 80 mm картон  kom 

20 Регистратор А 4 80 мм картон kom 

21 Свеска тврд повез  A4, 80 листа  kom 

22 Свеска тврд повез  A5, 80 листа kom 

23 Фах филм   kom 

24 Адинг ролна  57мм kom 

25 Sicnir kosi vrh kom 

26 Маркер перманент са заобљеним врхом kom 

27 Маркер перманент са меким врхом  (cd-dvd) kom 

28 Tабулир 1+2  kут 

29 Tабулир 1+0 kут 

30 Фотокопир папир  A4, 80г, 500 листа рис 

31 Грађевинска књига koм 

32 Грађевински дневник koм 

33 Налог за пренос об.бр.3 тaбулир 1+1 kуt 

34 Налог за службено путовање дводелни   koм 

35 Налог благајни да наплати A5 bлок 

36 Налог благајни да исплати  A5 bлок 

37 Дневник благајне  A4 koм 

38 Изјава о конпензацији  A4 koм 

39 Oбразац  M koм 

40 Налог за наплату обр.бр. 4 1+1 bлок 

41 Налог за исплату обр.бр. 2 1+1 bлок 

42 Коверт плави koм 

43 Koверт  А4 koм 

44 Коверат средње величине (розе) koм 
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45 Деловодник  200 листа  koм 

46 Доставна књига за место koм 

47 Интерна доставна књига koм 

48 Гумица за брисање ком 

49 Високи каро рис 

50 Индиго за ручно писање  кутија 

51 Гел оловка (хемијска) ком 

52 Техничка оловка Ком 

53 Фасцикле ПВЦ са кумицом ком 

54 Коверте 11х23 са прозором на десној страни ком 

55 Табулир 1+1 ком 

56 Скраћен деловодник ком 

57 Књига  примљених и издатих  рачуна  ком 

58 Маказе ком 

59 ПВЦ спирала 12 мм ком 

60 ПВЦ спирала 14 мм ком 

61 ПВЦ корице ком 

62 Картонске корице ком 

63 Карнет ком 

 
Партија 2: Штампани обрасци по налогу наручиоца 

1. РАДНИ НАЛОГ : 
Димензија 210 х  200, са перфорацијом, на 80-грамском папиру, блок 100 листа, 
у 4 примерака  и то : 

1. Радни налог за странку ( црне боје) 
2. Радни налог техничкој служби ( црвене боје) 
3. Радни налог рачуноводству ( зелене боје) 
4. Радни налог остаје у блоку ( плаве боје) 

2. ПУТНИ НАЛОГ:  
Димензија А5, са перфорацијом на 80-грамском папиру, блок 100 листа у два 
примерака, обострана штампа 

3. КАРТИЦА ВИСЕЋА МАГАЦИНСКА 
Димензија 105х240, на 200 грамском папиру, обострана штампа, црна боја 

4. ТРЕБОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА 
Димензија А5, на папиру НЦР, са перфорацијом, блок 100 листа, у 4 примерака 
црне боје 

1. Радни налог књиговодство 
2. Радни налог магацин 
3. Радни налог поручиоцу 
4. Радни налог остаје у блоку 

5. ПРИЈЕМНИЦА МАТЕРИЈАЛА 
Димензија А5, на папиру НЦР, са перфорацијом, блок 100 листа, црне боје, у 3 
примерака 

1. Књиговодство 
2. Магацин 
3. Остаје у блоку 
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    6.ПОВРАТНИЦА МАТЕРИЈАЛА 
Димензија А5, црне боје, са перфорацијом, блок 100 листа, у 3 примерака 

1. Материјално књиговодство 
2. Примаоц материјала 
3. Магацин 

7.ИЗДАТНИЦА МАТЕРИЈАЛА 
Димензија А5, на папиру НЦР, са перфорацијом, црне боје у 3 примерака, 
блок 100 листа 
1. Материјално књиговодство 
2. Примаоц материјала 
3. Магацин 

8.СПЕЦИФИКАЦИЈА УТРОШАКА ГОРИВА 
Димензија  А4, на папиру НЦР, црне боје, блок 100 листа 

9.СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА КУПЉЕНО ГОРИВО МОТОРНИХ 
ВОЗИЛА 

Димензија А4, на папиру НЦР, црне боје, блок 100 листа 

10.ПОТВРДА О ЗАМЕНИ ВОДОМЕРА 
Димензија 210х100, на папиру НЦР, са перфорацијом и нумерацијом, 5 
примерака различитих боја 

     11.ПРИЗНАНИЦА ЗА ПЛАЋАЊЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 
Димензија 210х100, на папиру 80 грамском, две боје црна и плава 

12. РАДНИ НАЛОГ  
Димензија 210х200, на папиру НЦР, у 4 примерака различитих боја , блок 100 
листа 

1. За странку- црне боје 
2. За техничку службу-црвене боје 
3. За рачуноводство- зелене боје 
4. Остаје у блоку – плаве боје 

13. КАРТИЦА - МАГАЦИНСКА 
Димензија 245х225, на 200 грамском папиру, црне боје, обострана штампа. 

14. РАЧУН – НА ТАБУЛИРУ 1+0 
Обострана штампа, 3 боје, на 60 грамском папиру, са перфорацијом 

15. ПРИЗНАНИЦА БЛОК  
Димензија 15х11,  на НЦР, са перфорацијом и нумерацијом, блок 100 листа 

16. ЗАХТЕВ ЗА НАБАВКУ 
Димензија28х20, са перфорацијом НЦР, две боје, блок 100 листа 

ПАРТИЈА 3: Тонери, кетриџи 
Ред. 
број 

НАЗИВ 

1 Tонер HP 1018, или одговарајући 

2 Tонер HP M127pn, или одговарајући 

3 Tонер HP P1102, или одговарајући 

4 Tонер HP P2015, или одговарајући 

5 Tонер HP 1300, или одговарајући 

6 Tонер M252n black, или одговарајући 

7 Tонер M252n Cyan, или одговарајући 
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8 Tонер M252n Yellow, или одговарајући 

9 Tонер M252n Magenta, или одговарајући 

10 Kyocera  FS1040 

11 Tонер XEROX 3020, или одговарајући 

12 Тонер Konica Minolta Develo INEO 163, original 2/1 

13 Тонер Konica Minolta Develo INEO 165, original 2/1 

14 Тонер  ESPON FX 2190 

15 Тонер ESPON LX1170II 
Напомена: Количине у спецификацији дате су на основу процене потреба 
Наручиоца.  
Наручилац ће током трајања уговора наручити потребне количине, које могу 
одступати од количина датих у спецификацији, а највише до износа 
обезбеђених средстава у Финансијском плану Наручиоца за 2016.годину. 

Прихватају се понуде само оригиналних тонера за Тонер Konica Minolta 

Develop INEO 163 као и Konica Minolta Тонер Develop INEO 165  (назначено је у 
табели) треба бити оргинал  док остали тонери  Могу бити  „for use“ 

заменски тонери за HP моделе. Али никако не могу бити „refill“ кетриџи. 
 

ПАРТИЈА 4 – Књиге за ППВ Бресје 
1. За потребе контролно-командног центра треба одштампати две књиге 

од 200 листова, тврд повез, тегет боје, у формату 42х30 цм 
На корицама треба да стоји : 

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“  - АЛЕКСИНАЦ 
ПОСТРОЈЕЊЕ „БРЕСЈЕ“ 

 
КОНТРОЛНО КОМАНДНИ ЦЕНТАР 

2. За потребе микробиолошке лабораторије треба одштампати две књиге, 
од 200 листова,  тврд повез, тегет боје, у формату 42х30 
На корицама треба да стоји : 

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“  - АЛЕКСИНАЦ 
ПОСТРОЈЕЊЕ „БРЕСЈЕ“ 

 
РЕЗУЛТАТИ БАКТЕОРОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ ВОДЕ 

 
3. За потребе микробиолошке лабораторије треба одштампати десет 

књиге, од 200 листова,  тврд повез, тегет боје, у формату 22Х15 
На корицама треба да стоји : 

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“  - АЛЕКСИНАЦ 
ПОСТРОЈЕЊЕ „БРЕСЈЕ“ 

 
МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗЕ ВОДЕ 
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛАНА 75.И 76.ЗАКОНА 

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар  (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
2) Да 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 (чл. 
75. ст. 1. тач. 2) Закона); 
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
немају забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача, који води Агенција за привредне 
регистре, а у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, нису у обавези 
да приликом подношења понуде достављају доказе из чл. 77. ст. 1. тач. од 1) до 
4) Закона, АЛИ су у обавези да уз понуду доставе потписан и оверен Образац 
изјаве, којим потврђују да су регистровани као понуђачи у Регистру понуђача 
који води Агенција за привредне регистре. 
Понуђачи који нису регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре, наведене доказе о испуњености услова могу доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора 
да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни и то 
у виду Изјаве која се прилаже уз понуду. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 
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Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са  испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или 
организације где се могу благовремено добити исправни подаци о: 
Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство 
финансија и привреде, Република Србија), адреса: Саве Машковића 3-5, 
Београд, Србија, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. 
Заштита животне средине – назив државног органа: Агенција за заштиту 
животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне 
средине Републике Србије, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет 
адреса: www.merz.gov.rs), адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже 
Јовановића 27а, Београд, интрнет адреса Агенције за заштиту животне 
средине: www.sepa.gov.rs. 
Заштита при запошљавању, условима рада – Министарство 
рада,запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, 
интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 
12.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 
80. Закона, понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености 
обавезних услова  из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона а доказ из члана 75 
став 1 тачка 5 доставља за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача. 
 
12.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Доказ из члана 75 став 1 тачка 5 дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 
услова. 

 
 
Уколико понуђач не испуни тражене обавезне услове за учешће у поступку јавне 
набавке понуда понуђача ће бити одбијена као неприхватљива. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ 
ЧЛАНА 75.ЗАКОНА 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 
(Образац Изјаве саставни је део конкурсне документације) којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом.  
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, саставни је део 
конкурсне документације) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и 
оверену печатом.  
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а 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. 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђачи који су регистровани у регистру  који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1. Извод из 
регистра Агенције за привредне регистре који је  јавно доступан на интернет 
страници Агенције за привредне регистре. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди  интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривићном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац  може да провери да ли су  
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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2.1. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА У НАБАВЦИ И  
ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА из члана 75. Закона  
 

Услов - члан 75. Закона о јавним набавкама  Доказ: Документ 
(члан 77. Закона о јавним набавкама) и Изјаве из 
конкурсне документације 

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона – да је 
понуђач регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар 

Доказ:Извод из регистра надлежног органа Агенције за 
привредне регистреРепублике Србије (осим за физичка 
лица), односно Извод из регистра Привредног суда (копија 
једног од одказа без обзира на датум издавања) 

Услов из чл. 75 ст. 1. тачка 2. Закона - Да  
понуђач и његов законски заступник није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре 

Доказ: Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно 
уверењe основног суда на чијем подручју се налази 
седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим 
се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције 
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за неко од кривичних дела организованог 
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван 
за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Потребно је доставити најмање три уверења, 
уколико понуђач има више законских заступника дужан је 
да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и 
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда;  

Услов из члана 75 ст.1. тачка 4 Закона - Да је 
понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и 
друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији  

Доказ: Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: 
Уверење Пореске управе Министарства финасија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда; 

Дана:__________________           М.П.             Понуђач 
 
У______________________                          __________________ 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 
ЗАКОНА 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________________у 
поступку јавне набавке добра – Канцеларијски материјал за ПАРТИЈУ 
____________________________(навести назив и број партије)  број 3-161/2016  

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

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

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

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

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуде. 

 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________      
                                                    
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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  ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач______________________________________________________--у 
поступку јавне набавке добра -  Канцеларијски материјал за ПАРТИЈУ 
____________________________(навести назив и број партије)  број 3-161/2016  

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

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

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

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

4) Подизвођач  је поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 

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

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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 VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
Понуда се саставља на српском језику у складу са чланом 17. Закона о јавним 
набавкама ( „Сл.гласник РС„ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015). 
2.Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде 
сачињена 
Обрасци дати у конкурсној документацији морају бити комплетно попуњени. 
Обрасце дате у конкурсној документацији мора да потпише одговорно лице  
понуђача. 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача са контакт  телефоном. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести назив и адресе свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу : 

ЈКП „ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Алексинац 
Ул.Петра Зеца број 35 

18220 Алексинац 
са назнаком  

 
За ЈН БР.___________ 

''Не отварати – Понуда за учествовање у поступку јавне набавке мале 
вредности за јавну набавку добра – Канцеларијски материјал и то за ПАРТИЈУ 
1- Основни канцеларијски материјал'' или  
''Не отварати – Понуда за учествовање у поступку јавне набавке мале 
вредности за јавну набавку добра- Канцеларијски материјал и то за ПАРТИЈУ 2- 
Штампани обрасци по налогу наручиоца '' или 
''Не отварати – Понуда за учествовање у поступку јавне набавке мале 
вредности за јавну набавку добра- Канцеларијски материјал и то за ПАРТИЈУ 3- 
Тонери, кетриџи или 
''Не отварати – Понуда за учествовање у поступку јавне набавке мале 
вредности за јавну набавку добра- Канцеларијски материјал и то за ПАРТИЈУ 4- 
Књиге за ППВ Бресје'' 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
18.02.2016. године до 10.00 часова. 
Отварање понуда је 18.02.2016.године у 10.15 часова 
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду 
њихов саставни део, морају бити јасни, откуцани или читко написана 
штампаним словима, хемијском оловком, са потписом овлашћеног лица и 
оверена печатом понуђача. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао 
понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је 
једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац 
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примио понуду пре истека рока за подношење понуда тј. до 18.02.2016. године 
до 10.00 часова, те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду. 
Понуђач је дужан да попуни, потпише и овери образац понуде, образац 
структуре цена, упише и јединичне цене, потпише и овери модел уговора, 
упише тражене податке. 
Понуда се сматра прихватљивом ако испуњава све услове из Закона о јавним 
набавкама, као и остале услове и захтеве наручиоца. 
Обавезна садржина понуде: 
1.  Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75. Закона  у случају да понуђач 
не доставља доказе из чл.75 читко попуњена, потписана и оверена печатом 
чиме Понуђач  потврђује тачност података 
2. Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл.75. Закона ( у случају да 
понуђач подноси понуду са подизвођачем) читко попуњена, потписана и 
оверена печатом чиме Понуђач  потврђује тачност података 
3. Образац понуде, попуњен, печатиран и потписан чиме Понуђач потврђује 
тачност унетих података 
4. Модел уговора – попуњен, потписан и оверен печатом, чиме Понуђач 
потврђује тачност унетих података, 
5. Образац трошкова припреме понуде читко попуњена, потписан и оверен 
печатом чиме Понуђач  потврђује тачност података у слућају да понуђач 
захтева трошкове, 
6. Образац изјаве о независној понуди читко попуњен, потписан и оверен 
печатом чиме Понуђач потврђује тачност података 
7. Образац Изјаве о упису у регистар АПР у случају да је понуђач уписан у 
регистар понуђача, читко попуњен, потписан и оверен печатом 
8.Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих законских 
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, читко попуњена, потписана и оверена печатом чиме 
Понуђач потврђује тачност података 
9. Образац структуре цена - Спецификација– комплетно попуњен ( уписана 
јединична цена, укупна цена без ПДВ.а, укупна цена са ПДВ-ом), потписан и 
оверен печатом чиме Понуђач потврђује тачност унетих података 
3.ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА 
ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ТАКВА 
ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА 
Понуђач може поднети понуду за целокупну набавку или само за одређену 
партију. 
Уколико понуђач поднесе понуду за више партија, докази о испуњености услова 
из члана 75. И 76. Закона о јавним набавкама поднети за једну партију, важиће 
и за понуде које се односе на остале партије. 
Понуђач је дужан да у понуди посебно назначи на коју се партију односи 
понуда. 
Уколико понуђач поднесе понуду за више партије, она мора бити поднета тако 
да се може оцењивати свака партија појединачно.( препоручљиво је да понуђач 
понуде достави у засебним ковертама). 
4.Понуда са варијантама – Није дозвољено подношење понуда са 
варијантама. 
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Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87.Закона о 
јавним набавкама 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
5.Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: JKП 
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Алексинац, ул.Петра Зеца број 35, 18220 
Алексинац, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добра – Канцеларијски материјал за ПАРТИЈУ 
____________________________(навести назив и број партије), ЈН бр. 3-
161/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добра Канцеларијски материјал за ПАРТИЈУ 
____________________________(навести назив и број партије), ЈН бр. 3-
161/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добра– Канцеларијски материјал за ПАРТИЈУ 
____________________________(навести назив и број партије), ЈН бр. 3-
161/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра Канцеларијски материјал за 
ПАРТИЈУ ____________________________(навести назив и број партије), ЈН 
бр. 3-161/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”  
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. По истеку рока за 
подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
6.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
7.ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде-образац са понуђачем наведе да понуду подноси са подизвођачем, 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не 
може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве за подизвођаче) 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

    8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу. 
9.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
Рок плаћања  за све партије -  не краћи од 30 нити дужи од  45 дана од 
пријема рачуна, који испоставља понуђач на основу документа којим је 
утврђена испорука добара.  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Плаћање се врши у динарима 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Захтев у погледу рока испоруке добара 
Рок за испоруку добра за све партије  је 1 дан од дана  пријемa захтева од 
стране наручиоца  упућен писмено или телефоном. 
Рок за решавање рекламације у случају да ипоручено добро за све партије  не 
може бити дужи од 3 дана   
Гарантни рок  за све партиеј не може бити краћи од 10 дана од дана пријема 
предметног добра за све партије. 
Место  испоруке франко магацин ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац у 
ул.Петра Зеца број 35 у Алексинцу 
Трошкови превоза тј. доставе предметних добара падају натерет Понуђача. 
Захтев у погледу рока важења понуде:  
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
Понуђач који на писани захтев наручиоца прихвати продужење рока важности 
понуде исту не може мењати у складу са чланом 90. Закона о јавним 
набавкама. 
9.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност. 
Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које 
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке укључујући и превоз 
до Наручиоца, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 
пореза на додату вредност. 
У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене, 
меродавне су јединичне цене. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
10.Начин означавања поверљивих података у понуди 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве 
понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у 
понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који 
у горњем десном углу садрже ознаку ''ПОВЕРЉИВО'', као и испод поменуте 
ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само 
одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив 
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податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде 
наведено ''ПОВЕРЉИВО'', а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 
понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени 
на поменути начин. Наручилац ће одбити давање информације која би значила 
повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати 
поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену 
елемената критеријума и рангирање понуде. 
11.Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде при чему може да 
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији најкасније 5 (пет) дана од истека рока за поношење 
понуда.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 ( три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, или указаних недостатака или неправилности одговор објавити 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем 
понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца:  

ЈКП „ Водовод и канализација“ Алексинац, 
ул.Петра Зеца број 35, 

18220 Алексинац, са напоменом 
''Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације – јавна набавка мале вредности 
за набавку добра КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 

са назнаком  
За ЈН БР. 3-161/2016 - 

''Не отварати – Понуда за учествовање у поступку јавне набавке мале 
вредности за јавну набавку добра – Канцеларијски материјал и то за ПАРТИЈУ 
1- Основни канцеларијски материјал'' или  
''Не отварати – Понуда за учествовање у поступку јавне набавке мале 
вредности за јавну набавку добра- Канцеларијски материјал и то за ПАРТИЈУ 2- 
Штампани обрасци по налогу наручиоца '' или 
''Не отварати – Понуда за учествовање у поступку јавне набавке мале 
вредности за јавну набавку добра- Канцеларијски материјал и то за ПАРТИЈУ 3- 
Тонери, кетриџи или 
''Не отварати – Понуда за учествовање у поступку јавне набавке мале 
вредности за јавну набавку добра- Канцеларијски материјал и то за ПАРТИЈУ 4- 
Књиге за ППВ Бресје'' 

Или  
на емail адресу : 

vodovod.aleksinac@gmail.com 
или  

на тел.фах 018/804-816 поштујући члан 20. закона о јавним набавкама 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено. 
12.Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после 
отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог 
подизвођача 

mailto:vodovod.aleksinac@gmail.com
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Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача 
додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда. 
Понуђач је дужан да поступи по писаном захтеву Наручиоца и достави тражене 
податке на начин на који то захтева Наручилац. 
Уколико понуђач не поступи по налозима из писаног захтева Наручиоца његова 
понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправку рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде и вршења стручне оцене. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена, 
у случају да се понуђач не сагласи са исправком рачунске грешке, наручилац ће 
његов понуду одбити као неприхватљиву. 
Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог 
подизвођача. 
13.Критеријум за избор најповољније понуде – најнижа понуђена цена  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
испоруке добара. 
У случају да постоје две, или више понуда са истом понуђеном ценом и истим 
роком испоруке наручилац ће доделити уговор понуђачу који је понудио дужи 
рок важења понуде. 
14.Понуђач мора уз понуду да достави податке и доказе наведене у Упутству за 
доказивање услова за учешће у поступку на начин дефинисан у истом, а у 
складу са чланом 75., 77. и 79. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, 
број 124/2012,14/2015 и 68/2015). 
15. Одбијање понуде 
Понуда ће бити одбијена ако не испуњава неки од услова тражених овим 
Упутством ( тј. ако понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће, 
ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове које је наручилац захтевао 
конкурсном документацијом, тј. ако није попунио Изјаву о испуњености услова 
за учешће у поступку јавне набавке мале вредности, ако је понуђени рок 
важења понуде краћи од прописаног, ако понуда садржи друге недостатке због 
којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или је није могуће 
упоредити са другим понудама), ако приликом оцене понуда буде оцењена као 
неприхватљива. 
16. Научилац задржава све приспеле понуде у трајном власништву, уз обавезу 
да их може користити само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости 
података. 
17. Одустајање од набавке, обустава поступка 
У случају одустајања од набавке Наручилац ће Понуђаче писмено обавестити, 
уколико се одустане од набавке пре отварања понуда, неотворене понуде 
Наручилац ће вратити понуђачима. 
Наручилац је дужан да у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) обустави поступак јавне 
набавке уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана 
107. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 
68/2015). 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке и 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 
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престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће 
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци. 
Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка писмено образложи, 
посебно наводећи разлоге обуставе поступка и да је објави на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници  у року 3 (три) дана од дана доношења 
одлуке. 
Наручилац је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана коначности одлуке објави 
обавештење о обустави поступка на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници у складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама  
( „Сл.Гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015). 
18.  Захтев за заштиту права 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, лице које има интерес за доделу уговора, односно 
оквирног споразума и који је претрпео или би могао претрпети штету због 
поступања наручиоца противно одредбама закона.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступака, садржина позива 
за подношење понуда или конкурсне документације сматра се благовременим 
ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за 
подношење понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева у складу са чланом 63 став 2 Закона о јавним набавкама указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није 
отклонио. 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-
mail.vodovod.aleksinac@gmail.com, факсом на број 018/804-816 или 
препорученом пошиљком са повратницом.  
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о 
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, 
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 5 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних 
набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу 
од 60.000,00 динара  на жиро рачун број: 840-30678845-06; позив на број :  
подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права, шифра плаћања 153 или 253, сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број 
или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, 
корисник: буџет Републике Србије; назив уплатиоца, односно назив подносиоца 
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захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;  потпис овлашћеног 
лица банке.  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона 
19. Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним 
набавкама 
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење 
захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама( „Сл.гласник 
РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), тј. у року од  5 (пет) дана од дана 
објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца. 
У складу са чланом 113 Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да 
уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
У случају да је поднета смо једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту законитости у складу са чланом 
112 став 2 тачка 5 Закона о јавним набавкама. 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 
20.Обавештење о томе да је понуђач дужан да при састављању своје 
понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању, условима рада, заштити 
животне средине, као и да и да нема забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде.  
Понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава 
образац Изјаве о поштовању важећих законских прописа. 
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ПАРТИЈА _____________________ 

(навести назив и број партије) 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку 
Канцеларијски материјал , за ПАРТИЈУ 
____________________________________– (навести назив и број партије) ЈН 

број број 3-161/2016 - 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 
и достави за сваког подизвођача. 
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
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5)ОПИС ПРЕДМЕТА 
НАБАВКЕ…...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
(навести предмет јавне набавке, назив и број партије) 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања  

 

 
Рок важења понуде  
 

 

 
Рок испоруке  

 

 
Гарантни рок за испоручена добра 

 

 
Место и начин испоруке 
 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: Услучају да Понуђач подности понуду за више 
партија потребно је копирати образац Понуде 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
ПАРТИЈА 1 - ОСНОВНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „СЛ.гласник РС“, 
бр.124/2012) и Одлуке о додели уговора број_______ од _____________године, 
Уговорне стране: 
 
JKП „ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA“ AЛEKСИНAЦ  

(у дaљeм тekсту: Купац) 
 сa сeдиштeм ул. Пeтрa Зeцa  бр.35, Aлekсинaц 18220 
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић  
мaтични брoj   20274301     
П И Б    104937626      
тekући рaчуни  325-9500800011214-66 OTП Бaнka 
2.___________________________________ , (у даљем  тексту:Продавац)  
са седиштем у _________________________ 
кога заступа ___________________________ 
Матични број предузећа _________________ 
П И Б  _________________________________       
Текући рачун   _____________________ 
Контакт телефон  _______________________ 
Подизвођач: 
___________________________________ , (у даљем  тексту:Продавац)  
са седиштем у _________________________ 
кога заступа ___________________________ 
Матични број предузећа _________________ 
П И Б  _________________________________       
Текући рачун   _____________________ 
закључиле су следећи : 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 

ПАРТИЈА 1  
Основни канцеларијски материјал 

Уговорне стране су се сагласиле да: 
1.Наручилац добара је на основу Закона о јавним набавама спровео поступак 
јавне набавке мале вредности, број ЈН _____, на основу позива за подношење 
понуда објављеног _____________године на Порталу јавних набавки. 
2.Испоручилац је дана ______________године доставио понуду број ______ која 
се налази у Прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора. 
3.Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације. 
4.Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, број ____ од 
______________године, а као најповољнија изабрана је понуда број_____од 
___________године Понуђача __________________________, са седиштем у 
_____________________, ( у даљем тексту Продавац). 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
      Члан 1. 
Предмет овог Уговора је набавка добара и то  Канцеларијски материјал 
Партија 1 – Основни канцеларијски материјал, у свему  по спецификацији 
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и техничким особинама из конкурсне документације број ____________, 
заведена код Наручиоца под бројем _______ и која чини саставни део овог 
Уговор. 

ЦЕНА ДОБАРА 
     Члан 2. 

Укупна уговорена вредност  је ______________динара без ПДВ-а, односно 
_______________са ПДВ-ом. 

(словима: __________________________________________________). 
 

  Члан 3. 
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. Овог уговора примењивати за 
све време важности уговора. 
Продавац  добара може поднети захтев за промену цена тек по истеку 30 дана 
од дана закључења  уговора и то у следећим случајевима: 
-уколико раст еура буде већи од 5 % у односу на средњи курс еура на дан 
закључења уговора  или последњег потписаног Анекса. 
-уколико раст цена произвођача индустријских  производа у Р.Србији  по 
делатностима (Закон о класификацији  делатности и регистру јединица 
разврставања РСС)  
-поремећаја на тржишту и настанка околности које утичу на пословање 
Продавца добра, а које уговарачи нису могли предвидети у моменту закључења 
уговора. У случају подношења захтева Продавац добра  мора писмено да 
приложи адекватну документацију- доказ који оправдава поднет захтев. 
Писмени захтев за  промену цена Продавац добра ће доставити на сагласност  
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.  
Уколико се Продавац добра не придржава одредби  из става 2. И 3. Овог члана, 
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац  ће Продавцу добра плаћати  за 
испоручена добра  по цени  која је до тада важила тј. за коју постоји сагласност 
обе уговорне стране. 
ИСПОРУКА ДОБАРА 

Члан 4. 
Продавац добара  се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац. 
Испоручи добра   из члана 2. Овог Уговора   у  року од ________дана, франко 
магацин ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац по писменом или усменом 
захтеву. 
Трошкови испоруке добара падају на терет Продавца. 
Наручилац ће добра наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за 
време важења овог Уговора.  

Члан 5. 
У случају да Продавац добара  не испуни своје обавезе у погледу  испоруке 
добара из члана 5. Овог Уговора  ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац“ има 
право  да наплати  уговорену казну од 1.000,00 динара за сваки дан 
закашњења. 
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити 
без претходног пристанка Продавца добара умањењем рачуна Продавцу 
добара.  У случају да Продавац добара не изврши испоруку добара у складу са 
чланом 5. Овог уговора, а  ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац због тога  
претрпи штету, Продавац добара је дужан да ЈКП „Водовод и канализација“ 
Алексинац. Употпуности  накнади штету  коју утврђује  Комисија ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац. 
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НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 6. 

 ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац се обавезује  да плати Продавцу 
добара  уговорену цену  за испоручена добра   у року  _____дана од дана 
фактурисања на текући рачун 
_____________________________код______________________Банке. 
ГАРАНЦИЈА ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА    
                             

Члан 7. 
Продавац  добара  гарантује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац да  
добра која су предмет уговора испуњавају стандарде односно захтеве из 
понуде број  ______      од _______________године, заведене код Наручиоца 
под бројем ______ дана _________________године. 
Гаранција _____________ 
Уколико добра  не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета за 
тражена добра, или не одговарају требовању тј. захтеву ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац, ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац је дужан да 
достави писмену рекламацију Продавац добара  ће о свом трошку отклонити 
рекламацију , тј. да рекламирно добро замени добром одговарајућег квалитета 
у року од ________дана од дана пријема рекламације. 
Ако Продавац не отклони недостатке у утврђеном року, ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац наплатиће штету за отклањање недостатака у 
гарантном року , ако до штете дође. 
ПРИМОПРЕДАЈА  ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 
 

Члан 8. 
Квантитативни пријем се потврђује  потписом овлашћеног лица – магационера  
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац на отпремници или другом 
одговарајућем документу.  
За реализацију уговора одговорно је лице које одредио наручилац. 
Без обзира на потписан записник, уколико ЈКП «Водовод и канализација» 
Алексинац накнадно примети одређене недостатке, примењиваће се одредбе 
члана 7. и 8. Овог Уговора. 
 ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА 

Члан  9. 
Овај Уговор се закључује на одређено време  у складу са Планом набавки и 
финансијским Планом, а примењује се 12 месеци  почев од дана закључења 
Уговора. 

Члан 10. 
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 10. Став 1 овог Уговора  
уколико наступе околности  које могу угрозити пословање уговорних страна са 
отказним роком од 15 дана. 
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац може раскинути уговор  и пре 
наведеног рока  из става 1 овог члана, уколико се Продавац добара  не 
придржава одредби овог уговора  са отказним роком од 5 дана. 

Члан 11. 
Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати 
споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а у супротном  спор ће се 
изнети пред стварно надлежни суд у Нишу. 
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Члан 12. 
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум  
између уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору  
 

Члан  13. 
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о 
јавним набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе 
позитивних прописа који регулишу ову материју. 
Овај Уговор је сачињен у  четири (4) истоветна  примерка од којих по два (2) 
примерка задржава свако од уговарача. 
 
  ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“   
             АЛЕКСИНАЦ                                                                      
             Д и р е к т о р                                                              ПРОДАВАЦ ДОБАРА  
_________________________ 
         Драгиша Симић                                                        ______________________ 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
ПАРТИЈА 2- Штампани обрасци по налогу наручиоца 

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „СЛ.гласник РС“, 
бр.124/2012) и Одлуке о додели уговора број_______ од _____________године, 
Уговорне стране: 
 
JKП „ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA“ AЛEKСИНAЦ  

(у дaљeм тekсту: Купац) 
 сa сeдиштeм ул. Пeтрa Зeцa  бр.35, Aлekсинaц 18220 
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић  
мaтични брoj   20274301     
П И Б    104937626      
тekући рaчуни  325-9500800011214-66 OTП Бaнka 
2.___________________________________ , (у даљем  тексту:Продавац)  
са седиштем у _________________________ 
кога заступа ___________________________ 
Матични број предузећа _________________ 
П И Б  _________________________________       
Текући рачун   _____________________ 
Контакт телефон  _______________________ 
Подизвођач: 
___________________________________ , (у даљем  тексту:Продавац)  
са седиштем у _________________________ 
кога заступа ___________________________ 
Матични број предузећа _________________ 
П И Б  _________________________________       
Текући рачун   _____________________ 
закључиле су следећи : 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 

ПАРТИЈА 2  
Штампани обрасци по налогу наручиоца 

Уговорне стране су се сагласиле да: 
1.Наручилац добара је на основу Закона о јавним набавама спровео поступак 
јавне набавке мале вредности, број ЈН _____, на основу позива за подношење 
понуда објављеног _____________године на Порталу јавних набавки. 
2.Испоручилац је дана ______________године доставио понуду број ______ која 
се налази у Прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора. 
3.Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације. 
4.Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, број ____ од 
______________године, а као најповољнија изабрана је понуда број_____од 
___________године Понуђача __________________________, са седиштем у 
_____________________, ( у даљем тексту Продавац). 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
      Члан 1. 
Предмет овог Уговора је набавка добара и то  Канцеларијски материјал 
Партија 2 –Штампани обрасци по налогу наручиоца, у свему  по 
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спецификацији и техничким особинама из конкурсне документације број 
____________, заведена код Наручиоца под бројем _______ и која чини 
саставни део овог Уговор. 

ЦЕНА ДОБАРА 
     Члан 2. 

Укупна уговорена вредност  је ______________динара без ПДВ-а, односно 
_______________са ПДВ-ом. 

(словима: __________________________________________________). 
 

  Члан 3. 
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. Овог уговора примењивати за 
све време важности уговора. 
Продавац  добара може поднети захтев за промену цена тек по истеку 30 дана 
од дана закључења  уговора и то у следећим случајевима: 
-уколико раст еура буде већи од 5 % у односу на средњи курс еура на дан 
закључења уговора  или последњег потписаног Анекса. 
-уколико раст цена произвођача индустријских  производа у Р.Србији  по 
делатностима (Закон о класификацији  делатности и регистру јединица 
разврставања РСС)  
-поремећаја на тржишту и настанка околности које утичу на пословање 
Продавца добра, а које уговарачи нису могли предвидети у моменту закључења 
уговора. У случају подношења захтева Продавац добра  мора писмено да 
приложи адекватну документацију- доказ који оправдава поднет захтев. 
Писмени захтев за  промену цена Продавац добра ће доставити на сагласност  
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.  
Уколико се Продавац добра не придржава одредби  из става 2. И 3. Овог члана, 
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац  ће Продавцу добра плаћати  за 
испоручена добра  по цени  која је до тада важила тј. за коју постоји сагласност 
обе уговорне стране. 
ИСПОРУКА ДОБАРА 

Члан 4. 
Продавац добара  се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац. 
Испоручи добра   из члана 2. Овог Уговора   у  року од ________дана, франко 
магацин ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац по писменом или усменом 
захтеву. 
Трошкови испоруке добара падају на терет Продавца. 
Наручилац ће добра наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за 
време важења овог Уговора.  

Члан 5. 
У случају да Продавац добара  не испуни своје обавезе у погледу  испоруке 
добара из члана 5. Овог Уговора  ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац“ има 
право  да наплати  уговорену казну од 1.000,00 динара за сваки дан 
закашњења. 
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити 
без претходног пристанка Продавца добара умањењем рачуна Продавцу 
добара.  У случају да Продавац добара не изврши испоруку добара у складу са 
чланом 5. Овог уговора, а  ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац због тога  
претрпи штету, Продавац добара је дужан да ЈКП „Водовод и канализација“ 
Алексинац. Употпуности  накнади штету  коју утврђује  Комисија ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац. 
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НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 6. 

 ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац се обавезује  да плати Продавцу 
добара  уговорену цену  за испоручена добра   у року  _____дана од дана 
фактурисања на текући рачун 
_____________________________код______________________Банке.  
ГАРАНЦИЈА ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА    
                             

Члан 7. 
Продавац  добара  гарантује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац да  
добра која су предмет уговора испуњавају стандарде односно захтеве из 
понуде број  ______      од _______________године, заведене код Наручиоца 
под бројем ______ дана _________________године. 
Гаранција _____________ 
Уколико добра  не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета за 
тражена добра, или не одговарају требовању тј. захтеву ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац, ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац је дужан да 
достави писмену рекламацију Продавац добара  ће о свом трошку отклонити 
рекламацију , тј. да рекламирно добро замени добром одговарајућег квалитета 
у року од ________дана од дана пријема рекламације. 
Ако Продавац не отклони недостатке у утврђеном року, ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац наплатиће штету за отклањање недостатака у 
гарантном року , ако до штете дође. 
ПРИМОПРЕДАЈА  ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

Члан 8. 
Квантитативни пријем се потврђује  потписом овлашћеног лица – магационера  
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац на отпремници или другом 
одговарајућем документу.  
За реализацију уговора одговорно је лице које одредио наручилац. 
Без обзира на потписан записник, уколико ЈКП «Водовод и канализација» 
Алексинац накнадно примети одређене недостатке, примењиваће се одредбе 
члана 7. и 8. Овог Уговора. 
 ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА 
 

Члан  9. 
Овај Уговор се закључује на одређено време  у складу са Планом набавки и 
финансијским Планом, а примењује се 12 месеци  почев од дана закључења 
Уговора. 

Члан 10. 
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 10. Став 1 овог Уговора  
уколико наступе околности  које могу угрозити пословање уговорних страна са 
отказним роком од 15 дана. 
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац може раскинути уговор  и пре 
наведеног рока  из става 1 овог члана, уколико се Продавац добара  не 
придржава одредби овог уговора  са отказним роком од 5 дана. 
 

Члан 11. 
Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати 
споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а у супротном  спор ће се 
изнети пред стварно надлежни суд у Нишу. 
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Члан 12. 

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум  
између уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору  
 

Члан  13. 
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о 
јавним набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе 
позитивних прописа који регулишу ову материју. 
Овај Уговор је сачињен у  четири (4) истоветна  примерка од којих по два (2) 
примерка задржава свако од уговарача. 
 
  ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“   
             АЛЕКСИНАЦ                                                                      
             Д и р е к т о р                                                              ПРОДАВАЦ ДОБАРА  
_________________________ 
         Драгиша Симић                                                        ______________________ 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
ПАРТИЈА 3-ТОНЕРИ, КЕТРИЏИ 

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „СЛ.гласник РС“, 
бр.124/2012) и Одлуке о додели уговора број_______ од _____________године, 
Уговорне стране: 
 
JKП „ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA“ AЛEKСИНAЦ  

(у дaљeм тekсту: Купац) 
 сa сeдиштeм ул. Пeтрa Зeцa  бр.35, Aлekсинaц 18220 
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић  
мaтични брoj   20274301     
П И Б    104937626      
тekући рaчуни  325-9500800011214-66 OTП Бaнka 
2.___________________________________ , (у даљем  тексту:Продавац)  
са седиштем у _________________________ 
кога заступа ___________________________ 
Матични број предузећа _________________ 
П И Б  _________________________________       
Текући рачун   _____________________ 
Контакт телефон  _______________________ 
Подизвођач: 
___________________________________ , (у даљем  тексту:Продавац)  
са седиштем у _________________________ 
кога заступа ___________________________ 
Матични број предузећа _________________ 
П И Б  _________________________________       
Текући рачун   _____________________ 
закључиле су следећи : 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 

ПАРТИЈА 3  
Тонери, кетриџи 

Уговорне стране су се сагласиле да: 
1.Наручилац добара је на основу Закона о јавним набавама спровео поступак 
јавне набавке мале вредности, број ЈН _____, на основу позива за подношење 
понуда објављеног _____________године на Порталу јавних набавки. 
2.Испоручилац је дана ______________године доставио понуду број ______ која 
се налази у Прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора. 
3.Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације. 
4.Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, број ____ од 
______________године, а као најповољнија изабрана је понуда број_____од 
___________године Понуђача __________________________, са седиштем у 
_____________________, ( у даљем тексту Продавац). 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
      Члан 1. 
Предмет овог Уговора је набавка добара и то  Канцеларијски материјал 
Партија 3 – Тонери, кетриџи у свему  по спецификацији и техничким 
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особинама из конкурсне документације број ____________, заведена код 
Наручиоца под бројем _______ и која чини саставни део овог Уговор. 

ЦЕНА ДОБАРА 
     Члан 2. 

Укупна уговорена вредност  је ______________динара без ПДВ-а, односно 
_______________са ПДВ-ом. 

(словима: __________________________________________________). 
 

  Члан 3. 
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. Овог уговора примењивати за 
све време важности уговора. 
Продавац  добара може поднети захтев за промену цена тек по истеку 30 дана 
од дана закључења  уговора и то у следећим случајевима: 
-уколико раст еура буде већи од 5 % у односу на средњи курс еура на дан 
закључења уговора  или последњег потписаног Анекса. 
-уколико раст цена произвођача индустријских  производа у Р.Србији  по 
делатностима (Закон о класификацији  делатности и регистру јединица 
разврставања РСС)  
-поремећаја на тржишту и настанка околности које утичу на пословање 
Продавца добра, а које уговарачи нису могли предвидети у моменту закључења 
уговора. У случају подношења захтева Продавац добра  мора писмено да 
приложи адекватну документацију- доказ који оправдава поднет захтев. 
Писмени захтев за  промену цена Продавац добра ће доставити на сагласност  
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.  
Уколико се Продавац добра не придржава одредби  из става 2. И 3. Овог члана, 
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац  ће Продавцу добра плаћати  за 
испоручена добра  по цени  која је до тада важила тј. за коју постоји сагласност 
обе уговорне стране. 
ИСПОРУКА ДОБАРА 

Члан 4. 
Продавац добара  се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац. 
Испоручи добра   из члана 2. Овог Уговора   у  року од ________дана, франко 
магацин ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац по писменом или усменом 
захтеву. 
Трошкови испоруке добара падају на терет Продавца. 
Наручилац ће добра наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за 
време важења овог Уговора.  

Члан 5. 
У случају да Продавац добара  не испуни своје обавезе у погледу  испоруке 
добара из члана 5. Овог Уговора  ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац“ има 
право  да наплати  уговорену казну од 1.000,00 динара за сваки дан 
закашњења. 
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити 
без претходног пристанка Продавца добара умањењем рачуна Продавцу 
добара.  У случају да Продавац добара не изврши испоруку добара у складу са 
чланом 5. Овог уговора, а  ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац због тога  
претрпи штету, Продавац добара је дужан да ЈКП „Водовод и канализација“ 
Алексинац. Употпуности  накнади штету  коју утврђује  Комисија ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац. 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 
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Члан 6. 
 ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац се обавезује  да плати Продавцу 
добара  уговорену цену  за испоручена добра   у року  _____дана од дана 
фактурисања на текући рачун 
_____________________________код______________________Банке. 
ГАРАНЦИЈА ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА    
                             

Члан 7. 
Продавац  добара  гарантује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац да  
добра која су предмет уговора испуњавају стандарде односно захтеве из 
понуде број  ______      од _______________године, заведене код Наручиоца 
под бројем ______ дана _________________године. 
Гаранција _____________ 
Уколико добра  не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета за 
тражена добра, или не одговарају требовању тј. захтеву ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац, ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац је дужан да 
достави писмену рекламацију Продавац добара  ће о свом трошку отклонити 
рекламацију , тј. да рекламирно добро замени добром одговарајућег квалитета 
у року од ________дана од дана пријема рекламације. 
Ако Продавац не отклони недостатке у утврђеном року, ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац наплатиће штету за отклањање недостатака у 
гарантном року , ако до штете дође. 
ПРИМОПРЕДАЈА  ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

Члан 8. 
Квантитативни пријем се потврђује  потписом овлашћеног лица – магационера  
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац на отпремници или другом 
одговарајућем документу.  
За реализацију уговора одговорно је лице које одредио наручилац. 
Без обзира на потписан записник, уколико ЈКП «Водовод и канализација» 
Алексинац накнадно примети одређене недостатке, примењиваће се одредбе 
члана 7. и 8. Овог Уговора. 
 ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА 
 

Члан  9. 
Овај Уговор се закључује на одређено време  у складу са Планом набавки и 
финансијским Планом, а примењује се 12 месеци  почев од дана закључења 
Уговора. 

Члан 10. 
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 10. Став 1 овог Уговора  
уколико наступе околности  које могу угрозити пословање уговорних страна са 
отказним роком од 15 дана. 
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац може раскинути уговор  и пре 
наведеног рока  из става 1 овог члана, уколико се Продавац добара  не 
придржава одредби овог уговора  са отказним роком од 5 дана. 
 

Члан 11. 
Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати 
споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а у супротном  спор ће се 
изнети пред стварно надлежни суд у Нишу. 
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Члан 12. 
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум  
између уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору  
 

Члан  13. 
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о 
јавним набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе 
позитивних прописа који регулишу ову материју. 
Овај Уговор је сачињен у  четири (4) истоветна  примерка од којих по два (2) 
примерка задржава свако од уговарача. 
 
  ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“   
             АЛЕКСИНАЦ                                                                      
             Д и р е к т о р                                                              ПРОДАВАЦ ДОБАРА  
_________________________ 
         Драгиша Симић                                                        ______________________ 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
ПАРТИЈА 4-КЊИГЕ ЗА ППВ БРЕСЈЕ 

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „СЛ.гласник РС“, 
бр.124/2012) и Одлуке о додели уговора број_______ од _____________године, 
Уговорне стране: 
 
JKП „ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA“ AЛEKСИНAЦ  

(у дaљeм тekсту: Купац) 
 сa сeдиштeм ул. Пeтрa Зeцa  бр.35, Aлekсинaц 18220 
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић  
мaтични брoj   20274301     
П И Б    104937626      
тekући рaчуни  325-9500800011214-66 OTП Бaнka 
2.___________________________________ , (у даљем  тексту:Продавац)  
са седиштем у _________________________ 
кога заступа ___________________________ 
Матични број предузећа _________________ 
П И Б  _________________________________       
Текући рачун   _____________________ 
Контакт телефон  _______________________ 
Подизвођач: 
___________________________________ , (у даљем  тексту:Продавац)  
са седиштем у _________________________ 
кога заступа ___________________________ 
Матични број предузећа _________________ 
П И Б  _________________________________       
Текући рачун   _____________________ 
закључиле су следећи : 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 

ПАРТИЈА 4  
Књиге за ППВ Бресје 

Уговорне стране су се сагласиле да: 
1.Наручилац добара је на основу Закона о јавним набавама спровео поступак 
јавне набавке мале вредности, број ЈН _____, на основу позива за подношење 
понуда објављеног _____________године на Порталу јавних набавки. 
2.Испоручилац је дана ______________године доставио понуду број ______ која 
се налази у Прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора. 
3.Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације. 
4.Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, број ____ од 
______________године, а као најповољнија изабрана је понуда број_____од 
___________године Понуђача __________________________, са седиштем у 
_____________________, ( у даљем тексту Продавац). 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
      Члан 1. 
Предмет овог Уговора је набавка добара и то  Канцеларијски материјал 4 –
Књиге за ППВ Бресје, у свему  по спецификацији и техничким особинама из 
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конкурсне документације број ____________, заведена код Наручиоца под 
бројем _______ и која чини саставни део овог Уговор. 

ЦЕНА ДОБАРА 
     Члан 2. 

Укупна уговорена вредност  је ______________динара без ПДВ-а, односно 
_______________са ПДВ-ом. 

(словима: __________________________________________________). 
 

  Члан 3. 
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. Овог уговора примењивати за 
све време важности уговора. 
Продавац  добара може поднети захтев за промену цена тек по истеку 30 дана 
од дана закључења  уговора и то у следећим случајевима: 
-уколико раст еура буде већи од 5 % у односу на средњи курс еура на дан 
закључења уговора  или последњег потписаног Анекса. 
-уколико раст цена произвођача индустријских  производа у Р.Србији  по 
делатностима (Закон о класификацији  делатности и регистру јединица 
разврставања РСС)  
-поремећаја на тржишту и настанка околности које утичу на пословање 
Продавца добра, а које уговарачи нису могли предвидети у моменту закључења 
уговора. У случају подношења захтева Продавац добра  мора писмено да 
приложи адекватну документацију- доказ који оправдава поднет захтев. 
Писмени захтев за  промену цена Продавац добра ће доставити на сагласност  
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.  
Уколико се Продавац добра не придржава одредби  из става 2. И 3. Овог члана, 
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац  ће Продавцу добра плаћати  за 
испоручена добра  по цени  која је до тада важила тј. за коју постоји сагласност 
обе уговорне стране. 
ИСПОРУКА ДОБАРА 

Члан 4. 
Продавац добара  се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац. 
Испоручи добра   из члана 2. Овог Уговора   у  року од ________дана, франко 
магацин ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац по писменом или усменом 
захтеву. 
Трошкови испоруке добара падају на терет Продавца. 
Наручилац ће добра наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за 
време важења овог Уговора.  

Члан 5. 
У случају да Продавац добара  не испуни своје обавезе у погледу  испоруке 
добара из члана 5. Овог Уговора  ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац“ има 
право  да наплати  уговорену казну од 1.000,00 динара за сваки дан 
закашњења. 
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити 
без претходног пристанка Продавца добара умањењем рачуна Продавцу 
добара.  У случају да Продавац добара не изврши испоруку добара у складу са 
чланом 5. Овог уговора, а  ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац због тога  
претрпи штету, Продавац добара је дужан да ЈКП „Водовод и канализација“ 
Алексинац. Употпуности  накнади штету  коју утврђује  Комисија ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац. 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 



 

 

Конкурсна документација за ЈНМВ бр. 3-161/2016                                                          42/96 

Члан 6. 
 ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац се обавезује  да плати Продавцу 
добара  уговорену цену  за испоручена добра   у року  _____дана од дана 
фактурисања на текући рачун 
_____________________________код______________________Банке. 
ГАРАНЦИЈА ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА    
                             

Члан 7. 
Продавац  добара  гарантује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац да  
добра која су предмет уговора испуњавају стандарде односно захтеве из 
понуде број  ______      од _______________године, заведене код Наручиоца 
под бројем ______ дана _________________године. 
Гаранција _____________ 
Уколико добра  не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета за 
тражена добра, или не одговарају требовању тј. захтеву ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац, ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац је дужан да 
достави писмену рекламацију Продавац добара  ће о свом трошку отклонити 
рекламацију , тј. да рекламирно добро замени добром одговарајућег квалитета 
у року од ________дана од дана пријема рекламације. 
Ако Продавац не отклони недостатке у утврђеном року, ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац наплатиће штету за отклањање недостатака у 
гарантном року , ако до штете дође. 
ПРИМОПРЕДАЈА  ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

Члан 8. 
Квантитативни пријем се потврђује  потписом овлашћеног лица – магационера  
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац на отпремници или другом 
одговарајућем документу.  
За реализацију уговора одговорно је лице које одредио наручилац. 
Без обзира на потписан записник, уколико ЈКП «Водовод и канализација» 
Алексинац накнадно примети одређене недостатке, примењиваће се одредбе 
члана 7. и 8. Овог Уговора. 
 ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА 

Члан  9. 
Овај Уговор се закључује на одређено време  у складу са Планом набавки и 
финансијским Планом, а примењује се 12 месеци  почев од дана закључења 
Уговора. 

Члан 10. 
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 10. Став 1 овог Уговора  
уколико наступе околности  које могу угрозити пословање уговорних страна са 
отказним роком од 15 дана. 
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац може раскинути уговор  и пре 
наведеног рока  из става 1 овог члана, уколико се Продавац добара  не 
придржава одредби овог уговора  са отказним роком од 5 дана. 
 

Члан 11. 
Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати 
споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а у супротном  спор ће се 
изнети пред стварно надлежни суд у Нишу. 

 
Члан 12. 
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Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум  
између уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору  
 

Члан  13. 
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о 
јавним набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе 
позитивних прописа који регулишу ову материју. 
Овај Уговор је сачињен у  четири (4) истоветна  примерка од којих по два (2) 
примерка задржава свако од уговарача. 
 
  ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“   
             АЛЕКСИНАЦ                                                                      
             Д и р е к т о р                                                              ПРОДАВАЦ ДОБАРА  
_________________________ 
         Драгиша Симић                                                        ______________________ 
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 IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, 
понуђач___________________________________________ доставља укупан износ и 
структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, 
_____________________________________________________________________, 
                                                      (Назив понуђача) 
даје:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара  Канцеларијски материјал, 

Партија ________________________________(навести назив и број партије) бр. 3-
161/2016 - поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 
Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 
 
 

 
Напомена: У случају подношења понуда за више партија копирати образац 
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XII Образац изјаве о упису у Регистар понуђача који води 

Агенција 
за привредне регистре 

 
 
 

 
У вези члана 78. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

 
Понуђач ............................................................................................... (навести назив 
понуђача), уписан је у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, 
чиме доказује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
 
Напомена: Уз Изјаву достављам извод из регистра АПР-а понуђача 
 
 
 
 
Место и датум                                                                  Потпис   Понуђача 
________________, _____. ____. 2016. год.            _____________________ 
                                                                             (потпис и печат овлашћеног лица) 
 

 
   

МП 
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  XIII   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 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 

 
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 
124/12, 14/2015 и 68/2015), наручилац је дужан да од понуђача захтева да при 
састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произилазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелекуалне својине. 
 
 
 

И З Ј А В А 
 
 

Као понуђач у поступку јавне набавке добара Канцеларијски материјал, Партија 

_________________________________(навести назив и број партије)  бр. 3-
161/2016, изјављујем да сам при састављању понуде поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине и да немам забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде. 
 
 
У _______________ дана ________ 2016. године 
 
 
                                                                                     Потпис понуђача 

__________________________ 
 

 
                                                            М.П. 
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XIV  СПЕЦИФИКАЦИЈА- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА-   
 

ПАРТИЈА 1- Основни канцеларијски материјал 

 
Ред. 
број НАЗИВ  

Jeд. 
мере  koличина 

Јединична цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

1 Селотејп провидан  15x33 Koм 200   

2 Селотејп провидан  50x66 Koм 100   

3 Самолепљиви блокчићи Koм 80   

4 
Бела допуна за коцку            
( 80г ) Koм 100   

5 Спајалице  5cm 1/100 Koм 400   

6 
Мунициј за хефт машину 
24/6 (боје бакра) 1/1000 Koм 100   

7 
Хефталица делта или 
одговарајућа Koм 20   

8 
Течни коректор белило 
едигз или одговарајуће koм 100   

9 

Мастило за печате 28 мл, 
плаво  „Horse“или 
одговарајуће  kom 80   

10 Батерије 1,5v AA LR6 kom 100   

11 Бaтерије 1,5v AAA LR03 kom 100   

12 

Графитна оловка са 
гумицом  HB или 
одговарајућа kom 100   

13 
Хемијска оловка класе  
„stabile“ или одговарајућа kom 200   

14 Фасцикла кутија kom 60   

15 
Фасцикла хром картон у 
боји   kom 200   

16 Фасцикла хром картон бела  kom 200   

17 

Фасцикла пвц са 
механизмом, прва страна 
провидна   kom 200   

18 
ПВЦ фолија  "У" 
перфорирана  1/100 kom 20   

19 
Регистратор  B5 80 mm 
картон  kom 50   

20 
Регистратор А 4 80 мм 
картон kom 100   

21 
Свеска тврд повез  A4, 80 
листа  kom 50   

22 
Свеска тврд повез  A5, 80 
листа kom 30   

23 Фах филм   kom 10   

24 Адинг ролна  57мм kom 200   

25 Sicnir kosi vrh kom 30   
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26 
Маркер перманент са 
заобљеним врхом kom 30   

27 
Маркер перманент са 
меким врхом  (cd-dvd) kom 30   

28 Tабулир 1+2  kут 10   

29 Tабулир 1+0 kут 10   

30 
Фотокопир папир  A4, 80г, 
500 листа рис 1400   

31 Грађевинска књига koм 10   

32 Грађевински дневник koм 10   

33 
Налог за пренос об.бр.3 
тaбулир 1+1 kуt 3   

34 
Налог за службено 
путовање дводелни   koм 100   

35 
Налог благајни да наплати 
A5 bлок 20   

36 
Налог благајни да исплати  
A5 bлок 20   

37 Дневник благајне  A4 koм 20   

38 Изјава о конпензацији  A4 koм 20   

39 Oбразац  M koм 50   

40 
Налог за наплату обр.бр. 4 
1+1 bлок 40   

41 
Налог за исплату обр.бр. 2 
1+1 bлок 40   

42 Коверт плави koм 12,000   

43 Koверт  А4 koм 1000   

44 
Коверат средње величине 
(розе) koм 400   

45 Деловодник  200 листа  koм 8   

46 Доставна књига за место koм 15   

47 Интерна доставна књига koм 15   

48 Гумица за брисање ком 10   

49 Високи каро рис 10   

50 Индиго за ручно писање  кутија 1   

51 Гел оловка (хемијска) ком 100   

52 Техничка оловка Ком 50   

53 Фасцикле ПВЦ са кумицом ком 50   

54 
Коверте 11х23 са прозором 
на десној страни ком 10000   

55 Табулир 1+1 ком 10   

56 Скраћен деловодник ком 10   

57 
Књига  примљених и 
издатих  рачуна  ком 10   

58 Маказе ком 5   

59 ПВЦ спирала 12 мм ком 1   

60 ПВЦ спирала 14 мм ком 1   

61 ПВЦ корице ком 1   
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62 Картонске корице ком 1   

63 Карнет ком 10   

 
Укупно без ПДВ-а  

 
ПДВ  

 
Укупно са ПДВ-ом  

 
 
 
 
 
У_____________________                           Понуђач 
 
Дана___________________      М.П.                   ____________________ 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА -  
ПАРТИЈА 2 – ШТАМПАНИ ОБРАСЦИ ПО НАЛОГУ НАРУЧИОЦА 

 
Ред 
број 

Назив Јед. 
мере 

Количина Јед.цена без  
ПДВ-а 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

1 Радни налог блок 120 
комада 

  

2 Путни налог блок 250 
комада 

  

3 Картица магацинска 
висећа 

комада 1000 
комада 

  

4 Требовање материјала Блок  50  
комада 

  

5 Пријемница материјала Блок 50  
комада 

  

6 Повратница материјала Блок 50  
комада 

  

7 Издатница материјала Блок 50  
комада 

  

8 Спецификација утрошака 
горива 

Блок 50  
комада 

  

9 Спецификација за 
купљено гориво моторних 
возила 

Блок 50  
комада 

  

10 Потврда о замени 
водомера 

Блок 200 
комада 

  

11 Признаница за плаћанје 
комуналних услуга 

комад 100.000 
комада 

  

12 Радни налог  Блок  50  
комада 

  

13 Картица магацинска комада 1000 
комада 

  

14 Рачун на табулиру 1+0 табак 80.000 
табака 

  

15 Признаница  Блок  1500 
комада 

  

16 Захтев за набавку  Блок 50  
комада 

  

 
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 

 

ПДВ 
 

 

УКУПНО СА ПДВ-ОМ 
 

 

 
 
У_____________________                           Понуђач 
 
Дана___________________                 М.П.               ____________________ 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА- 
ПАРТИЈА 3: Тонери, кетриџи 
 

Ред. 
број 

НАЗИВ Јед. 
мере 

Количина Jeд.цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена без 

ПДВ-а 

1 Tонер HP 1018, или одговарајући ком 80   
2 Tонер HP M127pn, или одговарајући ком 35   
3 Tонер HP P1102, или одговарајући ком 30   
4 Tонер HP P2015, или одговарајући ком 20   
5 Tонер HP 1300, или одговарајући ком 2   
6 Tонер M252n black, или одговарајући ком 2   
7 Tонер M252n Cyan, или одговарајући ком 1   
8 Tонер M252n Yellow, или 

одговарајући 

ком 1   

9 Tонер M252n Magenta, или 
одговарајући 

ком 1   

10 Kyocera FS1040 ком 25   
11 Tонер XEROX 3020, или одговарајући ком 25   
12 Тонер Konica Minolta Develo INEO 

163, original 2/1 

ком 2   

13 Тонер Konica Minolta Develo INEO 
165, original 2/1 

ком 2   

14 Тонер  ESPON FX 2190 ком 30   
15 Тонер ESPON LX1170II ком 5   
 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 
 

 
ПДВ 

 

 
УКУПНО СА ПДВ-ом 

 

 
 
 
 
У_____________________                           Понуђач 
 
Дана___________________                 М.П.               ____________________ 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА- 
ПАРТИЈА 4: Књиге за ППВ „Бресје“ 
 
 

Редни 
 број 

Назив Количина Јединична цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

1. Књиге за контролно 
командни центар 

2 књиге   

2. Књига за резултате 
бактериолошке 
анализе воде 

2 књиге   

3. Књига за 
микробиолошку 
анализу воде 

10 књиге   

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 
 

 

ПДВ 
 

 

 
УКУПНО СА ПДВ-ом 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У_____________________                           Понуђач 
 
Дана___________________                 М.П.               ____________________ 
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XV ИЗГЛЕД ШТАМПАНИХ ОБРАЗАЦА ПО НАЛОГУ НАРУЧИОЦА 
 

ПАРТИЈА 3- ШТАМПАНИ ОБРАСЦИ ПО НАЛОГУ НАРУЧИОЦА 
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XVI ИЗГЛЕД КЊИГА ЗА ППВ БРЕСЈЕ 
 

 
 
 
 
 
 

ПАРТИЈА 4- КЊИГЕ ЗА ППВ БРЕСЈЕ 
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