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На основу члана 30. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 
116/2008, у даљем тексту ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације („Сл. Гласник РС” бр. 50/2009), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке IV-Су.бр. 20/2012-718 од 11.05.2012. године и Решења о 
образовању Комисије за јавну набавку I-Су.бр. 2/2012-719 од 11.05.2012. године 
припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку добара – тонери за ласерске штампаче за потребе 
Прекршајног суда у Београду – ЈН II/2012 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
1. НАСЛОВНУ СТРАНУ..................................................................................................... 1. 
2.САДРЖАЈ........................................................................................................................... 2. 
3.ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ................................................................3. 
4. ТЕХНИЧКУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ...................................................................................5. 
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ...................................6. 
6. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ..........................................................................16. 
7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.........................................................................................................17. 
8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ..........19. 
9. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ................................20. 
10. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 44. ЗЈН................22.  
8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ.................................................24. 
9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ..............................................25. 
10. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ – РЕФЕРЕНТ ЛИСТА...............................................................26. 
12. РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ПОНУЂАЧА ОБРАЗАЦ........................................................27. 
13. ОБРАЗАЦ- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ....................28. 
14. МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ...........................................................................................29. 
11. МОДЕЛ УГОВОРА ............................................................................. ..........................30. 
 
УКУПНО СТРАНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ......................................... 33 
 
Конкурсна комисије у саставу: 
Зорана  Антић, председник комисије ____________________________ 
Миљана Николић, члан  комисије      ____________________________ 
Љиљана Бонџић, члан комисије         ____________________________ 
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Република Србија 
Прекршајни суд у Београду 
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Дана 15.05.2012. године 
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На основу одредаба чл. 30. ст. 3. тач. 1., чл. 69. и чл. 72. став 1. тачка 1 
Закона о јавним  набавкама (»Сл.гласник РС« бр. 116/08), Прекршајни суд у 
Београду оглашава 
 

 
JAВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА  
јавна набавка број  II/2012 - отворени  поступак 

ДОБРА – ОРИГИНАЛНИ ТОНЕРИ  ЗА  ЛАСЕРСКЕ  ШТАМПАЧЕ 
 

 
1. Прекршајни суд у Београду, ул. Тимочка број 14, Београд, позива 

заинтересоване понуђаче да поднесу понуду за јавну набавку добара - тонера за 
ласерске штампаче. Набавка није обликована по партијама. Детаљан опис 
предмета јавне набавке је дат у конкурсној документацији. 

2. Набавка се спроводи у отвореном поступку, на основу члана 21. Закона о 
јавним набавкама. 

3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која 
испуњавају обавезне услове из чл. 45. Закона о јавним набавкама који испуњеност 
услова доказују сагласно члану 46. Закона о јавним набавкама (»Сл.гласник РС« 
бр. 116/08). 

4. Увид у конкурсну документацију и њено преузимање се може извршити 
на адреси Прекршајни суд у Београду, 11000 Београд ул. Тимочка бр. 14, други 
спрат, канцеларија бр. 205, сваког радног дана од 09,00 ч до 13,00 ч, а може се 
заинересованим понуђачима доставити поштом, факсом или електронском 
поштом. Рок за подизање документације је до истека рока за достављање понуда. 
Потребно је да заинтересовани понуђачи обавесте наручиоца електронском 
поштом на адресу menadzer_gprek@ptt.rs на који начин желе да преузму 
конкурсну документацију. Конкурна документација може се преузети и директно 
са интернет странице суда www.bg.pk.sud.rs, у ком случају наручилац неће имати 
доказ да је потенцијални понуђач преузео документацију. 

5. Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања јавног 
позива у Службеном гласнику РС до 12,00 ч. Понуде се подносе у затвореним 
ковертама непосредно на адресу: Прекршајни суд у Београду, ул. Тимочка бр. 14, 
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11000 Београд, са видљивом ознаком »Не отварати – Понуда набавку тонера за 
ласерске штампаче II/2012». На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу 
и телефон контакт особе. Благовременим се сматрају понуде које су примљене до 
наведеног рока, без обзира на начин достављања. Понуде са варијантама нису 
дозвољене. Понуде морају бити припремљене у складу са Законом о јавним 
набавкама, јавним позивом и упутством наручиоца. 

6. Оцењивање и рангирање биће спроведено на основу критеријума 
економски најповољније понуде. Детаљан опис критеријума дат је у конкурсној 
документацији. 

7. Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана рока за подношење 
понуда у просторијама Прекршајног суда у Београду, ул. Тимочка број 14 у 
Београду,  на I спрату у соби бр. 110 у 12,15 ч. Отварању понуда могу 
присуствовати овлашћени представници понуђача који ће своја овлашћења за 
присуствовање јавном отварању понуда за конкретну набавку  предати Комисији 
пре отварања понуда.  

8. Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 5 дана од 
дана отварања понуда и о томе ће бити обавештени сви понуђачи.  

9. Особа за контакт: Антић Зорана, 011/2836-046. 
 
 
 
 
 
 

  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
          ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У БЕОГРАДУ 
 
                     Зорана Антић 
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Република Србија 
Прекршајни суд у Београду 
IV-Су.бр. 20/2012-738-1 
Дана 15.05.2012. године 
ул. Тимочка бр. 14 
Б е о г р а д 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА БР. II /2012 

 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ТОНЕРА 
 
Рд. 
бр 

Тип штампача ознака 
тонера 

Количина 
(ком.) оквирно 

1. HP laserJet 4350dtn (db) Q5942X 8 
2. HP LaserJet  P4015 dn (db) CC364X 8 
3. HP LaserJet  P2035 CE505А 8 
4. HP LaserJet  M1522NF mfp CB436A 20 
5. Кoyocera FS 1300D TK-130 22 
6. Lexmark T520 12A6835 4 
7. Lexmark X340 X340A21G 4 
8. Lexmark E120 12016SE 18 
9. Lexmark  T650N T650H11E 3 
10 Lexmark X264 dn X264H11G 25 
12. Lexmark E260, E260 d E260A11E 221 
13. Lexmark E460 dn E460X11E 76 
 УКУПНО ТОНЕРА / 417 
 
 

                                                   Миљана Николић, члан комисије 
                                                                     Систем администратор 
                                                                     Прекршајног суда у Београду 
 
                                                                 _________________________________ 
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Република Србија 
Прекршајни суд у Београду 
I-Су.бр. 20/2012-738-1 
Дана 15.05.2012. године 
ул. Тимочка бр. 14 
Б е о г р а д 

 
 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 
ПОНУДУ 

 
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима 

Прекршајног суда у Београду у погледу садржине понуде, као и услове под којима 
се спроводи поступак јавне набавке. Понуђач мора испуњавати све услове за 
учешће у поступку јавне набавке одређене ЗЈН, а понуду у целини припрема и 
подноси у складу са конкурсном документацијом и јавним позивом. У супротном, 
понуда се одбија. 

 
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 
Понуда мора бити сачињена на српском језику. 
 

ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ 
 
1) Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова 
из конкурсне документације. Понуђач који је самостално поднео понуду не може 
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У року за 
подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
2) Понуда се сматра потпуном и исправном, ако понуђач поднесе све доказе о 
испуњености услова из члана 44. предвиђене чланом 45. ЗЈН наведене у Образцу за 
оцену испуњености услова из члана 44. ЗЈН и Упутству како се доказује 
испуњеност услова у смислу чл. 44. и 45. ЗЈН. 
 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ 

 
Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава услове прописане 

чланом 44. ЗЈН, односно ако: 
1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2. је основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке; 
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3. му у року од две године пре објављивања јавног позива није изречена 
правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности која је 
предмет јавне набавке; 
4. је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
5. располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом; 
6. располаже довољним техничким и кадровским капацитетом. 
Одредбе члана 44. ЗЈН сходно се примењују и на физичка лица као понуђаче. 
 
ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 
 
1) Обрасци дати у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени, 
потписани и оверени, у супротном понудa ће бити одбијенa као неисправнa.   
2) Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 
саставни део конкурсне документације. 
3) Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, a сваку 
страну уговора да овери печатом и парафира, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора. Образац подаци о понуђачу, образац структуре цене, 
образац за доказивање испуњености услова из члана 44. ЗЈН морају бири попуњени 
по свим ставкама, потписани и оверени печатом понуђача. Изјаве понуђача о 
неопходном техничком и кадровском капацитету и финансијском обезбеђењу  
морају бити потписане и оверене печатом. 
4) Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу понуде. Образац 
понуде мора бити исправно попуњен, потписан и оверен печатом, а свака страна 
парафирана и оверена печатом. Уколико образац понуде није исправно попуњен, 
потписан и оверен, понуда ће се сматрати неисправном. 
5) Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и моменат 
од када рок почиње да тече. Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови 
(нпр: одмах, по договору, сукцесивно, од-до и сл.). У случају да понуђач 
непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неисправном. 
 

ПАРТИЈЕ 
 

Предметна јавна набавка није обликована у више целина (партија). 
 

ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 
 

 
УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач. 
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ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 
1) Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери 
подизвођачу, у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 
подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке 
поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор 
између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у 
уговору. Понуђач је обавезан да наведе део уговора који ће извршити подизвођач. 
2) Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без 
обзира на број подизвођача. 
3) Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 
4) Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из 
члана 44. став 2. тач. 1) до 5) ЗЈН на начин одређен чланом 45. овог закона и 
конкурсном документацијом. 
 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

1) Понуду може поднети група понуђача. 
2) Ако заједничка понуда буде оцењена као најповољнија понуда, наручилац ће пре 
закључења уговора тражити од групе понуђача да поднесу правни акт којим се 
обавезују на заједничко извршење набавке, ако је то неопходно за успешно 
извршење јавне набавке. 
3) Правним актом прецизира се одговорност сваког понуђача из групе понуђача за 
извршење уговора. 
4) Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
5) Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 44. став 2. 
тач. 1) до 5) ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 45. ЗЈН и 
конкурсном документацијом, а остале услове из члана 44. ЗЈН испуњавају 
заједно. 
 
ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИСПРАВНОСТ / ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 
1) Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и 
задатим техничким карактеристикама. 
2) Рачун се испоставља на основу документа – записника којим се верификује 
квантитет и квалитет испоруке. Рок плаћања се прецизира од дана пријема 
појединачног рачуна. 
3) Рок испоруке се прецизира од дана појединачне наруџбине. 
4) Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана (месеци, 
година) и моменат од када рок почиње да тече. Не могу се прихватити непрецизно 
одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до, сукцесивно и сл.). У случају да 
понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неисправном. 
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ЦЕНА 
 

Цена добара која су предмет набавке мора бити изражена у динарима, без и са 
пореза на додату вредност, са свим трошковима. Понуђена цена треба да обухвати 
царине, увозне дажбине и остале зависне трошкове, Fco седиште наручиоца – 
Београд, Тимочка бр.14. 
 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Средство финансијског обезбеђења којим ће понуђач обезбедити  испуњење 
уговорних обавеза су две бланко соло менице са меничним овлашћењем овереним 
код Народне банке Србије, које ће предати наручиоцу истовремено са закључењем 
уговора. Менице морају бити безусловне, плативе на први позив, без додатних 
услова за исплату, са роком трајања до 31.12.2012. године, до када се и уговор 
закључује. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуџача. Менично 
писмо /овлашћење обавезно мора да садржи, поред осталих података и тачан назив 
корисника меничног овлашћења-наручиоца, предмет јавне набавке,износ на који се 
издаје, са навођењем рока важности. 
Начин подношења-истовремено са закључењем уговора 
Висина- 10% од вредности понуде изражено у динарима, са ПДВ-ом 
Рок важења- до 31.12.2012. године.  
Наручилац је овлашћен да уновчи дату финансијску гаранцију ако изабрани 
понуђач не испуњава уговорне обавезе. Уз менице се прилаже и копија депо 
картона. 
 

НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 
 

1) Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача 
треба да у горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”. 
2) Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди који су посебним прописом утврђени или означени као поверљиви и које је 
као такве понуђач означио у понуди. 
3) Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду 
поверљивости података добијених у понуди. 
4) Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и поднете 
понуде до истека рока за отварање понуда. 
5) Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената 
критеријума и рангирање понуде неће се сматрати поверљиви, сагласно чл. 12. ЗЈН. 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 
 

1) Заинтересовано лице може, у писаном облику, на адресу Прекршајног суда у 
Београду, ул. Тимочка бр. 14, „Питања за Комисију за јавну набавку добара 
II/12“ или на e-mail: menadzer_gprek@ptt.rs, тражити додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за 
подношење понуде, а наручилац ће на захтеве понуђача одговорити у писаном 
облику у року од три дана од дана пријема захтева понуђача и одговор ће 
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проследити свим понуђачима за које постоји доказ да су преузели конкурсну 
документацију. 
2) Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију шест или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужна је да продужи рок за подношење 
понуда и да о томе у писаном облику обавести сва заинтересована лица која су 
примила конкурсну документацију и исту објави у Службеном гласнику РС и на 
Порталу јавних набавки. 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена 
као неисправна. 
 

 
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 

 
1) Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од 
понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно 
његовог подизвођача (члан 58. ЗЈН). 
2) Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
 

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 

1) Наручилац ће по истеку рока од 8 дана од дана пријема Одлуке о избору 
најповољније понуде, позвати понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија, 
да приступи закључењу уговора о јавној набавци. 
2) Ако понуђач чија је понуда изабрана, не приступи закључењу уговора, односно 
не достави потписан уговор, у року од 10 дана од дана достављања уговора на 
потпис, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем, о чему ће писмено обавести све понуђаче. 
 

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ наведен у члану 47. став 
2. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН, којим потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по 
раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 
предмет јавне набавке, за период од претходне три године, као и ако поседује 
доказ о наплати уговорне казне због кашњења у извршавању уговорених обавеза 
понуђача. 
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ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 

ПРЕГОВАРАЊА 
 

 Како предметни поступак јавне набавке није преговарачки, не постоје елементи о 
којима ће се преговарати. 
 

КРИТЕРИЈУМИ 
 

1) Наручилац ће уговор о јавној набавци, доделити применом критеријума 
„економски најповољнија понуда“. 

 
2) ОПИС И ВРЕДНОСНО ИЗРАЖАВАЊЕ КРИТЕРИЈУМА: 

 

 

Ред.бр. Опис критеријума  Пондери 
1. Цена 85  
2. Рок испоруке добара 5 
3. Рок и услови плаћања 5 
4. референце 5 
                                                    УКУПНО 100 

 
3) НАЧИН ПРИМЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ДОДЕЛЕ ПОНДЕРА 

 
1. УКУПНА ЦЕНА ДОБАРА: МАКСИМАЛНО 85 ПОНДЕРА који се 

додељују понуди која има најнижу цену. Код овог критеријума упоређиваће се 
укупна цена из понуде, приказана без ПДВ-а. Вредновање осталих понуда овај 
елемент критеријума израчунава се по формули: 

 
Бц = 85 x Цмин / Ц  
(Најповољнија понуђена укупна цена х максималан број пондера(85)/ 
Цена из понуде која се рангира) 
 
Бц – број бодова за понуђену цену 
Цмин – најнижа понуђена цена  тонера за ласерске штампаче. 
Ц – понуђена цена тонера за ласерске штампаче 
  

2. РОК ИСПОРУКЕ: МАКСИМАЛНО 5 ПОНДЕРА додељује се понуди 
са најкраћим роком испоруке. Вредновање осталих понуда за овај елемент 
критеријума израчунава се по формули: 
Најкраћи понуђени рок испоруке х максималан број пондера (5)/ 
Рок испоруке из понуде која се рангира 
 

3. УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА : МАКСИМАЛНО 5 ПОНДЕРА 
додељује се понуди са (најповољнијим) најдужим роком плаћања. За овај 
елемент критеријума, за све видове авансног плаћања додељиваће се 0 
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пондера. Вредновање осталих понуда за овај елемент критеријума израчунава се по 
формули: 
Рок плаћања из понуде која се рангира х максималан број пондера(5)/ 
Најповољнији (најдужи) понуђени рок плаћања 
 

4. РЕФЕРЕНЦЕ – МАКСИМАЛНО 5 ПОНДЕРА додељује се понуђачу 
са највећом укупнoм вредности  испоручених добара. 
 
Референца је потврда наручиоца којом потврђује да понуђач у претходне три 
године пре објављивања јавног позива у Службеном гласнику РС, реализовао 
набавке тражених добара-оригиналних тонера.  
Вредновање осталих понуда за овај елемент критеријума израчунаваће се по формули: 
 
Вредност испоручених добара из понуде која се рангира х мак. број пондера (5)/ 
Највећа понуђена вредност испоручених добара 
 

 
ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА 

 
Уколико након извршеног бодовања, две или више понуда имају једнаки број 
пондера, као најповољнија понуда, у смислу члана 51. став 4. ЗЈН, ће бити изабрана 
она понуда која има већи број пондера по основу критеријума „УКУПНА ЦЕНА 
ДОБАРА“, као једног од елемената критеријума. 

 
ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 
Захтев за заштиту права може се поднети у складу са ЗЈН и у роковима 
предвиђеним тим законом. Захтев за заштиту права подноси се непосредно или 
поштом препоручено са повратницом. Копију затева за заштиту права подносилац 
истовремено доставља Републичкој комисији. О поднетом затеву за заштиту права 
понуђача наручилац обавештава све учеснике у поступку доделе уговора о јавној 
набавци, најкасније у року од три дана од дана пријема захтева. Подносилац 
захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије ( број рачуна 840-742221843-
57, шифра плаћања 153, поѕив на број 97 50-016, сврха уплате: републичка 
административна такса, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у 
износу од 60.000,00 динара. 
 

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем чија понуда буде изабрана 
као најповољнија, после истека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 107. ЗЈН. 
 

ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА 
 

1) Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, 
тако да се при њеном отварању може проверити да ли је коверта онаква каква је 
предата; 
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2) Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину 
и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити 
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
3) Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације 
доставити у затвореној коверти на адресу: Прекршајни суд у Београду улица 
Тимочка 14, 11000 Београд, са назнаком: 
„Понуда за јавну набавку добара – тонери за потребе Прекршајног суда у 
Београду, ЈН II/2012 – НЕ ОТВАРАТИ“ 
4) На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача; 
5) У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду, на начин који је одређен за достављање понуде; 
6) Благовремена понуда је понуда примљена од стране наручиоца у року одређеном 
у позиву за подношење понуде, без обзира на начин достављања 
7) Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуде, сматраће се 
неблаговременом, а наручилац ће по окончању поступка отварања понуда вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
 

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 
 

1) Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неисправна или 
неодговарајућа, ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне 
документације или ако садржи неистините податке. 
Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива. 
2) Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца по 
истеку рока одређеног у позиву за подношење понуде, односно није предата 
наручиоцу у року одређеном у позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по 
окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком 
да су поднете неблаговремено. 
3) Исправна понуда је понуда која је благовремена, за коју је после отварања 
понуда, а на основу прегледа, утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним 
набавкама и конкурсне документације. 
4) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, исправна и за коју је 
утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације. 
5) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, исправна и одговарајућа, 
која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која 
не прелази износ процењене вредности конкретне јавне набавке. 
 
НЕОПХОДАН ОБИМ ПОСЛОВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ КАПАЦИТЕТА И 

ДОВОЉАН ТЕХНИЧКИ И КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 

Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава услове прописане чланом 
44. ЗЈН, односно ако располаже и: 

1.    неопходним финансијским - неопходни финансијски капацитет да је 
понуђач у три обрачунска периода који претходне објављивању јавног позива 
(2009. 2010. и 2011. година) остварио приход од продаје најмање у вредности 
укупне цене дате у понуди – доказује се Извештајем  о  бонитету  за  јавне набавке, 
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који издаје Народна банка   Србије  –  Дирекција  за  регистре  и принудну   
наплату,   Одељење    за регистре. 

2. Неопходним пословним капацитетом  понуђач треба да има 
ауторизацију-гаранцију произвођача (Lexmark представништво за Републику 
Србију) којом гарантују оригиналност тонера. Ова ауторизација треба да гласи на 
име понуђача који учествује у предметној набавци и да је насловљена на 
наручиоца. Ауторизација се односи само на производе „Lexmark”  пошто 
сачињавају процентуално већински део добара која се набављају – доказује се 
достављањем тражене ауторизације. 
  3. довољним техничким капацитетом и кадровским капацитетом да у 
моменту подношења понуде поседује - има у власништву минимум једно возило за 
испоруку предметних добара. Доказује се попуњеном, потписаном од стране 
овлашћеног лица и печатом овереном изјавом. 

4. довољним кадровским капацитетом - да пре пријема  позива за  
достављање понуде за предметну јавну набавку има у радном односу минимум 1 
запосленог који ради на пословима који су у непосредној вези са предметом јавне 
набавке. Доказује се попуњеном, потписаном од стране овлашћеног лица и печатом 
овереном изјавом. 

Испуњеност услова у вези располагања неопходним финансијским и 
пословним капацитетом и довољним техничким капацитетом и кадровским 
капацитетом доказује се подношењем доказа одређених за ове услове који су 
наведени у образцу за оцену испуњености услова из члана 44. и 45. ЗЈН. 
 
 

РЕФЕРЕНЦЕ 
 

1) У предметној набавци референце нису услов за учествовање у поступку, већ су 
предвиђене као један од елемената критеријума за оцењивање исправних понуда. 
2) Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи 
њихове техничке и пословне тајне. 
3) Наручилац може користити прибављене податке само за потребе предметне 
јавне набавке. 
4) Доказ за референтну листу – укупна вредност испоручених добара која су 
предмет набавке (по партијама) у последње три године до дана објављивања јавног 
позива за предметну набавку, мора бити у облику потврде дате у ОРИГИНАЛУ, 
издате, потписане и оверене од ПРАВНОГ ЛИЦА (наручиоца-купца), на обрасцу 
који је дат у прилогу. 
Једна референца=једна потврда=једно правно лице. 
Модел Обрасца Потврде дат је у прилогу (б.р.7 ) и по потреби ће га понуђач 
копирати у потребном броју примерака. 
 

ОРИГИНАЛНИ ПРОИЗВОДИ 
 
Оригинални LEXMARK тонери, мора имати ауторизацију – гаранцију произвођача 
(представништва за територију Републике Србије), којом произвођач робне марке 
уређаја (штампача) за који се тонер користи, гарантује оригиналност тонера. 
Ауторизација треба да гласи на име понуђача који учествује у предметној набавци 
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и да је насловљена на Прекршајни суд у Београду, ул. Тимочка 14, Београд. Понуда 
понуђача који нема одговарајућу ауторизацију односно не садржи тражене доказе 
биће одбијена као неисправна. 
Понуђени производи за тонере HP и KYOCERA  такође морају бити оригинални.  
Понуђени производи (тонери) морају бити оригинални од произвођача опреме. 
Оригиналност понуђених HP тонера биће проверавана путем контроле оригиналне 
безбедносне HP налепнице. Оригиналност ће се проверавати приликом испоруке  
Испорука добара се врши сукцесивно по позиву наручиоца. Количине у техничкој 
спецификацији су дате оквирно. 
 

ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1) Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 
за избор најповољније понуде из члана 78. ЗЈН. 
2) Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала 
потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току 
исте буџетске године.  
Обавештење о обустави поступка јавне набавке Прекршајни суд у Београду  ће 
ради објављивања доставити „Сл. Гласнику РС“ и Порталу јавних набавки у року 
од 3 дана од дана доношења Одлуке о обустави поступка. 
 
 
 
КОМИСИЈА: 
 
ЗОРАНА АНТИЋ, председник ____________________ 
МИЉАНА НИКОЛИЋ, члан ______________________ 
ЉИЉАНА БОНЏИЋ, члан ________________________ 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                        Прилог 1. 
ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ 
IVСу бр. 20/12-738-1 
Дана: 15.05.2012. године. 
Ул. Тимочка бр. 14 
Б Е О Г Р А Д 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  V/11 
OБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
 

ПОНУДА БРОЈ 
 

 

ДАТУМ 
 

 

ПУН НАЗИВ ПОНУЂАЧА 
 

 

СЕДИШТЕ 
 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 
 

 

ЖИРО РАЧУН 
 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 
 

 

ПИБ 
 

 

 ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА 
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 
 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
 

 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА 
 

 

БРОЈ ФАКСА 
 

 

Е-МАИЛ АДРЕСА 
 

 

 
 (М.П.)       ________________________________ 

                       (Потпис овлашћеног лица) 
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                                                     Прилог 1.а 

                   
Република Србија 
Прекршајни суд у Београду 
IV-Су.бр. 20/2012-738-1 
Дана 15.05.2012. године 
ул. Тимочка бр. 14 
Б е о г р а д 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  II/2012 

О Б Р А З А Ц    П О Н У Д Е 
 
 
БРОЈ ПОНУДЕ ДАТУМ 
 
 

 

 
 
I Понуду дајем: 
 
 а. самостално  б. као заједничку понуду 
 
 
II УСЛОВИ  ПОНУДЕ 
 

1. Понуда важи ____ (најмање 60 дана) од дана јавног отварања 
понуда. 
2. Укупнa цена понуде без ПДВ-а износи ____________________ 
динара 
3. ПДВ:________________ 
4. Укупна цена понуде са ПДВ-ом износи____________________ 
динара 
5. Рок плаћања: _______ дана од дана испостављања појединачне 
фактуре 
6. Рок испоруке:______(највише 7) дана од пријема појединачног 
захтева од стране наручиоца. 
7. Укупно _____________ референтних наручилаца-потврда, укупна 
вредност референци      ____________________ динара. 
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III  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ТОНЕРА 
 
 
 
Рд. 
бр 

 
Тип штампача 

 
ознака 
тонера 

 
Количина 
(ком.)  

Цена по 
комаду без 
ПДВ-а 

Укупно без 
ПДВ-а 

1 HP laserJet 4350dtn (db) Q5942X 8   

2 HP LaserJet  P4015 dn (db) CC364X 8   
3 HP LaserJet  P2035 CE505А 8   
4 HP LaserJet  M1522NF 

mfp 
CB436A 20   

5 Кoyocera FS 1300D TK-130 22   
6 Lexmark T520 12A6835 4   
7 Lexmark X340 X340A21G 4   
8 Lexmark E120 12016SE 18   
9 Lexmark  T650N T650H11E 3   
10 Lexmark X264 dn X264H11G 25   
11 Lexmark E260, E260 d E260A11E 221   
12. Lexmark E460 dn E460X11E 76   

 
 УКУПНО ТОНЕРА / 417 /  
 
  
 
 
 
 
       Место и датум:                                    М.П.                                   Потпис понуђача: 
 
 
___________________ _______________________ 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                        Прилог 2. 
ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ 
IVСу бр. 20/2012-738-1 
Дана: 15.05.2012. године. 
Ул. Тимочка бр. 14 
Б Е О Г Р А Д 
 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  БР. V/2011 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 
Ознака тонера 

 
количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

укупна 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       УКУПНО  / /   

 
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ: 
1. У колони 3 - уписати јединичну цену из понуде без ПДВ-а (набавна цена + 
зависни трошкови набавке) 
2. У колони 4 - уписати јединичну цену из понуде са ПДВ-ом (колона 3 + ПДВ) 
3. У колони 5 – уписати укупну цену из понуде без ПДВ-а (количина х јединична 
цена без ПДВ) 
4. У колони 6 – уписати укупну цену из понуде са ПДВ-ом (колона 5 + ПДВ) 
 
Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, 
тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 
 
Место и датум:                                    М.П.                                  Потпис понуђача 
 
 
____________________ ____________________ 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                         
ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ 
IVСу бр. 20/2012-738-1 
Дана: 15.05.2012. године. 
Ул. Тимочка бр. 14 
Б Е О Г Р А Д 
 
 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

У СМИСЛУ ЧЛ. 44. И 45. ЗЈН 
 

 
1) Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе (члан 45. ЗЈН) да испуњава услове прописане 
чланом 44. ЗЈН и то: 

- Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре; 
- Оснивачки акт понуђача; 
- Потврде издате од надлежних органа Привредног и Прекршајног суда , којом доказује 

да му у року од две године пре дана објављивања јавног позива није изречена 
правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности која је предмет 
јавне набавке; 

- Потврда – Пореске управе Министарства финансија Републике Србије и Потврда 
јединице локалне самоуправе - Управе јавних прихода (о измирености пореза и других 
јавних дажбина издате у складу са прописима Републике Србије) или стране државе 
када има седиште на њеној територији; 

- испуњеност услова располагања неопходног финансијског и пословног капацитета, 
као и довољних техничких и кадровских капацитета, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа уз понуду: 

 финансијски капацитет 
Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке издат од НБС Регистар финансијских извештаја и 
података о бонитету правних лица и предузетника за претходне три године 2009-2011 (који није 
старији од 6 месеци од дана објављивања јавног позива) 

 пословни капацитет 
Доказ: ауторизација-гаранција произвођача (Лексмарк представништво за Републику 
Србију); 

 технички капацитет  
Доказ: Изјава понуђача (потписана и оверена печатом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу) којом потврђује да располаже захтеваним техничким капацитетом и то да у 
моменту подношења понуде поседује – има у власништву минимум једно возило за испоруку 
предметних добара.  

 кадровски капацитет 
Доказ: Изјава понуђача (потписана и оверена печатом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу) којом потврђује да има у радном односу захтевани број ( минимум једног) 
запосленог који ради на пословима који су у непосредној вези са предметом јавне набавке; 
      
3) Допунске напомене: 
- Докази о испуњености услова из члана 44. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама. 
 

страна 20 of 33 



Конкурсна документација за ЈН II/2012- тонери за ласерске штампаче за потребе 
Прекршајног суда у Београду 

 
- Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да у року од три дана од дана 
пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о 
испуњености услова из члана 44. ЗЈН; 
- Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену 
копију доказа у року од три дана од дана пријема писменог позива наручиоца, његова понуда 
ће бити одбијена као неисправна; 
- Доказ, потврда надлежног органа којом понуђач доказује да му није изречена мера забране 
обављања делатности, мора бити издата после дана објављивања јавног позива за 
подношење понуда, а мора покривати период од две године пре објављивања јавног позива. 
- Доказ, потврде надлежних пореских органа (Пореске управе Министарства финансија 
Републике Србије и Потврда јединице локалне самоуправе - Управе јавних прихода), могу 
бити издате и пре дана објављивања јавног позива за подношење понуда, ако од дана 
њиховог издавања до дана објављивања јавног позива, није протекло више од шест 
месеци.  
- Извештај о бонитету за јавне набавке издат од НБС Регистар финансијских извештаја и 
података о бонитету правних лица и предузетника (који није старији од 6 месеци од дана 
објављивања јавног позива) 
-  Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 
државе, у складу са чланом 45. став 9. ЗЈН 
-  Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 45. ЗЈН, понуђач 
може уместо доказа, приложити своју писмену изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или 
другим надлежним органом те државе. Наручилац је дужан да провери да ли су испуњени 
услови за примену из претходног става. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка 
промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести 
Прекршајни суд у Београду, са назнаком: ,,Поступак јавну набавку добара – тонери за 
штампаче, ЈН – II/2012 и да је документује на прописани начин. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                              Прилог 3. 
ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ 
IVСу бр. 20/2012-738-1 
Дана: 15.05.2012. године. 
Ул. Тимочка бр. 14 
Б Е О Г Р А Д 
 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  БР. II/2012 
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА 

ДА ИСПУНИ 
 

Сагласно члану 30. и члану 45. закона о јавним набавкама, понуђач је 
обавезан да уз понуду приложи попуњен  и печатом оверен образац из овог 
прилога. 
 
 НАЗИВ ДОКУМЕНТА КО ЈЕ ИЗДАО 

ДОКУМЕНТ 
БРОЈ  И ДАТУМ 
ИЗДАВАЊА 
ДОКУМЕНТА 

1 Извод    из    регистра    
Агенције    за  привредне 
регистре  

  

2. Оснивачки акт понуђача   
 

  

3. Потврда   АПР-а   да   понуђачу  
није изречена  правоснажна  
судска  или управна  мера  
забране  обављања делатности  
која   је  предмет   јавне набавке 

  

4. Потврда  (уверење) Пореске  
управе за  измирене  доспеле  
обавезе  које администрира ова 
управа  
и  
Потврда   (уверење)   надлежне  
управе  локалне  самоуправе   за 
измирене  доспеле  обавезе  по   
основу   изворних   локалних    
јавних прихода  
 или  
Потврда  да  се  понуђач  налази  
у поступку  приватизације,  коју  
је издала Агенција за 
приватизацију  
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5. Извештај  о  бонитету  за  јавне  
набавке, који издаје АПР-
регистар финансијских 
извештаја и података о 
бонитету правних лица и 
предузетника (који није старији 
од 6 месеци од дана 
објављивања јавног позива) 

  

6. Изјава  понуђача  (печатом 
оверена, потписана    од    
овлашћеног    лица, под  пуном  
кривичном  и материјалном  
одговорношћу)   којом   
потврђује   да   располаже   
техничким  капацитетом  за 
спровођење конкретне набавке 

  

7. Изјава   понуђача   (печатом  
оверена,  потписана  од 
овлашћеног  лица,  под   пуном  
кривичном  и  материјалном  
одговорношћу) којом   
потврђује   да   располаже    
кадровским    капацитетом    за 
спровођење конкретне набавке 

  

8. ауторизацијa-гаранцију 
произвођача (Леxмарк 
представништво за Републику 
Србију) којом гарантују 
оригиналност тонера 

  

 
датум:              М.П.           потпис овлашћеног лица  понуђача 
 
___________________                                            ___________________________ 
 
  
Напомена: Докази  о  испуњености  услова  из  члана  44.  Закона  о јавним 
набавкама се могу доставити у неовереним копијама, а понуђач чија понуда буде 
оцењена као најповољнија, дужан је  да  у  року  који  не  може  бити  дужи  од  три  
дана  од  дана пријема   писменог  позива   наручиоца    (који   ће   наручилац 
упутити  понуђачу  чија   је  понуда  оцењена  као  најповољнија пре  доношења  
одлуке  о  избору  најповољније  понуде) достави оригинал или оверену копију 
доказа о испуњености услова  из   члана   44.  Закона   о   јавним   набавкама.   
Уколико понуђач чија  је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал  
или  оверену  копију  доказа  у  року  од  три  дана  од дана   пријема   писменог   
позива   наручиоца,   наручилац   ће његову   понуду одбити   као   неисправну,   а   
достављање оригинала/оверених  копија  ће   тражити  од  понуђача  који   је 
следећи на ранг листи.   
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                     Прилог 4. 
ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ 
IVСу бр. 20/2012-738-1 
Дана: 15.05.2012. године. 
Ул. Тимочка бр. 14 
Б Е О Г Р А Д 
 
 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  БР. II/2012 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 
 
 

 
ИЗЈАВА 

ПОНУЂАЧА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 
 
 
 

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, да _____________________________________________ 
располаже захтеваним техничким капацитетом, односно да у моменту 
подношења понуде има у власништву минимум једно возило за 
испоруку предметних добара у конкретној јавној набавци. 
 
 
 
 
 
        Датум                              М.П.                                Потпис понуђача 
 
________________                                         _________________________ 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                             Прилог 5. 
ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ 
IVСу бр. 20/2012-738-1 
Дана: 15.05.2012. године. 
Ул. Тимочка бр. 14 
Б Е О Г Р А Д 
 
 
 
 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  БР. II/2012 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 
 
 
 

ИЗЈАВА 
ПОНУЂАЧА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 
 
 

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да  
___________________________________ располаже довољним 
кадровским капацитетом, односно да пре достављања позива за 
подношење понуда има у радном односу минимум једно запослено 
лице који ради на пословима који су у непосредној вези са предметом 
јавне набавке. 
 
 
 
 
 
        Датум                                   М.П.                             Потпис понуђача 
 
_________________ __________________ 
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                                                                                                                  ПРИЛОГ 6. 
 

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 
 
 

 
НАЗИВ КУПЦА/ НАРУЧИОЦА:  
СЕДИШТЕ:  
УЛИЦА И БРОЈ:  
ТЕЛЕФОН:  
МАТИЧНИ БРОЈ:  
ПИБ:  
 
 
 
У складу са чланом 46. тачка 5. алинеа 1. Закона о јавним набавкама, издаје 
 
 

П О Т В Р Д У 
 

Којом потврђује да је понуђач ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
(навести назив и седиште понуђача) 
 
у претходне три године (2009, 2010 и 2011), наручиоцу извршио испоруке добарa – 
оригиналних тонера за штампаче у укупној вредности 
од:__________________________________динара. 
(уписати фактурисани износ реализованих добара, бројкама и словима) 
 
 
Потврда се издаје на захтев понуђача 
__________________________________________________________ ради учешћа у 
отвореном поступку за јавну набавку добара –оригинални  тонери за штампаче, 
ЈН – II/2012 и у друге сврхе се не може користити. 
 
Понуђач одговара за аутентичност референци. 
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 
 
 
                                                                 М.П. 
У ______________                                                                         Законски заступник 
дана____________                                                                       ____________________ 
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                                            Прилог 6а 

 

                   
 Република Србија 
Прекршајни суд у Београду 
IV-Су.бр. 20/2012-738-1 
Дана 15.05.2012. године 
ул. Тимочка бр. 14 
Б е о г р а д 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА БР. II/2012 
 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ПОНУЂАЧА 
 
 У листу се уносе референце у вези набавке добара за које понуђач 
конкурише т.ј. наручиоце са којима je ostvarena пословнa сарадњa за последње 3 
(три) године. ( 2009.-2011. год.) 
 

 
Ред. 
бр. 

 
Референтни наручилац 

 

 
Вредност испорученог 
добра у динарима 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
 

УКУПНО
 

 
 
НАПОМЕНА: У случају већег броја референци понуђач може да фотокопира 
приложени образац, са обавезним укупним збиром референци на крају. 
 
 
    Датум                      МП             Понуђач 
 
_______________                                                                                _______________________ 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                          Прилог 7. 
ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ 
IVСу бр. 20/2012-738-1 
Дана: 15.05.2012. године. 
Ул. Тимочка бр. 14 
Б Е О Г Р А Д 
 
 
 
 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  БР. II/2012 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 
 
 
 

ИЗЈАВА 
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 
 
 
 

 
Обавезујем се да ћу одмах по потписивању додељеног уговора о 

јавној набавци, положити средства финансијског обезбеђења 
предвиђена уговором. 
 
 
 
 

      Датум                                   М.П.                           Потпис понуђача 
 
 
__________________                                                           ________________________ 
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                                                                                                                           Прилог 8. 
 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ 
бр.16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-
Уставна повеља)   
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ бр.____________ 

 
 

МЕНИЧНИ  
ДУЖНИК 

 

Седиште и адреса:   
Матични број:   
Порески број:   
Текући рачун:   

 
МЕНИЧНИ 
ПОВЕРИЛАЦ  

Прекршајни суд у Београду 

Седиште и адреса:  Београд, ул. Тимочка 14 
Матични број:  17772821 
Порески број:  106400239 
Текући рачун:  Управа за Трезор 840-1041621-23 

 
 
Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског 
броја: __________________ која је безусловна, платива на први позив и без 
додатних услова за исплату.  
Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за добро 
извршење посла у складу са уговором који је Менични дужник дана ____________ 
2012. године закључио са Меничним повериоцем на основу поступка јавне набавке 
добара ____________________________ (уписати назив јавне набавке), ред. бр. ЈН 
II/ 2012.  
Меница и менично овлашћење се издају са роком важности као и уговор.  
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на 
коју се односи менично овлашћење на износ од ___________________________ 
(словима:__________________________________________) што представља 10% са 
пдв-ом од вредности уговора.  
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да 
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна 
Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге 
за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка 
средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна  
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утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог 
Закона.  
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења 
понуде дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за 
располагање средствима са рачуна Меничног дужника и других промена које су од 
значаја за платни промет. За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у 
Београду.  
 
 
 
Датум издавања:  М.П.                            потпис овлашћеног лица 
                                                                                                        Меничног  дужника 
 
__________________                                               ________________________ 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                               Прилог 9. 
ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ 
IVСу бр. 20/2012-738-1 
Дана15.05.2012. године. 
Ул. Тимочка бр. 14 
Б Е О Г Р А Д 
 

 
КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  БР. II/2012 

МОДЕЛ   УГОВОРА 
 

 
НАРУЧИЛАЦ : Прекршајни суд у Београду, улица Тимочка број 14, који заступа      
в.ф. председника Милан Мариновић. 

 
ПОНУЂАЧ:____________________________________________________________
____________________________________________________. 
 
Предмет уговора: Тонери за ласерске штампаче за потребe Прекршајног суда у 
Београду у 2012. години. 
 

Члан 1. 
 
  Овим уговором понуђач се обавезује да за наручиоца изврши набавку и 
испоруку тонера за ласерске штампаче, према усвојеној понуди понуђача број 
________________ од __________ године, која са конкурсном документацијом 
Наручиоца II/2012 која се води под бројем  IV Су.бр.20/2012-738-1 од 15.05.2012. 
године, чини саставни део овог уговора. 

 
Члан 2. 

 
Цена је утврђена понудом понуђача. Понуђач гарантује да ће испоручити 

робу по цени из понуде 2 (два) месеца од дана закључења овог Уговора. Након 
истека овог рока цена се може усклађивати сходно расту цена на мало. 

 
Члан 3. 

 
 Уговорне стране споразумно утврђују да је Наручилац оријентационо 
определио количине робе и усвајањем понуде понушача број___________  од  
______________ године, испоручилац пристаје да испоручи робу коју му 
Наручилац за време важења овог уговора буде сукцесивно поручивао, у границама 
укупне цене из усвојене понуде. 
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Члан 4. 
 
 Наручилац се обавезује робу по свакој појединачној поруџбини плати 
понуђачу у року од  _______  дана од дана преузимања робе по свакој појединачној 
поручбини.  
 

Понуђач се обавезује да ће по извршеној испоруци у року предвиђеном за 
испоруку робе испоставити фактуру Наручиоцу на основу стварно испоручених 
количина према јединичној цени за одређени производ – тонер. 
 
 

Члан 5. 
 
 Понуђач се обавезује да уговорену робу из Члана 1. овог уговора испоручује 
наручиоцу сукцесивно, најкасније у року од ________ дана од дана достављања 
појединачне поруџбине који мора да садржи тачну количину и врсту робе која 
треба да се испоручи. 
 
 

Члан 6. 
 
 Примопредаја робе врши се у седишту Наручиоца од стране овлашћеног 
лица за пријем робе, који констатује да је робу примио. Примедбе на квалитет 
(видљиви недостаци) и квантитет стављају се на лицу места приликом пријема 
робе, осим за робе чији недостатци квалитета и квантитета нису видљиви, у ком 
случају наручилац ставља примедбе у року од 3 дана. 

 
 

Члан 7. 
 

Понуђач предаје Наручиоцу у депозит, као гаранцију за добро извршење 
посла, безусловнЕ, неопозиве, наплативе по првом позиву две бланко соло менице 
серије ____________     * са меничним овлашћењем, на износ од ___%* од 
вредности понуде, са роком важности до _____________*.године.  

 
Потписом овог уговора понуђач даје своју безусловну сагласност 

Наручиоцу да може реализовати депоноване бланко соло менице у случају да не 
изврши своју обавезу из Уговора која се односи на уговорену цену, квалитет, 
квантитет испоручене робе, као и на рокове испоруке.  
 

Обавезује се Наручилац да понуђачу на његов писмени захтев врати 
нереализовану депоновану бланко соло меницу у року од 14 дана од дана када је 
понуђач у целости извршио своје обавезе преузете овим Уговором.  
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У случају да понуђач једнострано раскине Уговор, наручилац има право да 
реализује бланко соло меницу за добро извршење посла дату у депозит, као и на 
трошкове настале због накнадне набавке робе од другог понуђача-испоручиоца. 

 
Члан 8. 

 
 Овај уговор може да се раскине на основу воље уговорених страна,односно 
његовим неиспуњењем или неизвршењем обавеза предвиђених овим уговором, са 
отказним роком од 15 дана, када једна уговорна страна достави другој уговорној 
страни писмено обавештење о раскиду уговора. 
 Све евентуалне измене и допуне овог уговора биће регулисане анексом 
уговора. 

Члан 9. 

 
 Евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а у 
супротном,  уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 

 
Члан 10. 

 
 Овај уговор је сачињен у  4  (четири ) истоветна примерака, од којих 2 (два) 
за наручиоца, а 2 (два) за понуђача. 
 
 
 
               За  понуђача:                                                       за  наручиоца: 
 
      __________________________                           В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА 
______________________________      ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У БЕОГРАДУ 
 
 _________________                     Милан Мариновић 
 
 
 
Напомена: 
Сваку страну модела уговора одговорно лице парафира и печатира, чиме потврђује 
и прихвата елементе модела уговора, а овлашћено лице понуђача мора последњу 
страну модела уговора да потпише и потпис овери печатом (на месту где је 
назначено). 
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