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- Милица Шеремет, члан комисије   ________________________, 

- Данило Жуњић, заменик члана комисије   ________________, 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
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IV Су бр. 20/2015-991-2 

Дана 18.05.2015. године 

Ул. Тимочка бр. 14 

Б Е О Г Р А Д 

 

 

 На основу члана 39. Закона о јавним набавкама ( '' Сл.гласник 

РС'', бр. 124/12 и 14/15 ) и Одлуке председник суда број I Су бр. 1/2015-

985 од 15.05.2014. године о покретању јавне набавке мале вредности 

број II-2/2015, наручилац - Прекршајни суд у Београду, упућује 

потенцијалним понуђачима 

 

 

ПОЗИВ  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА  

Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

 

 

Прекршајни суд у Београду позива све заинтересоване 

понуђаче да поднесу понуду за јавну набавку добара: 

Предмет јавне набавке: Штампани судски обрасци и књиге за 

потребе Прекршајног суда у Београду (редни број ЈН II-2/2015) 

Опис предмета јавне набавке: Врсту, техничке каракатеристике 

(спецификације), квалитет, количину и опис услуге, обезбеђивање 

гаранције квалитета, рок извршења  који је предмет ове јавне набавке 

описан је у техничкој спецификацији, која је саставни део конкурсне 

документације.  

Ознака из ОРН  

22820000 - штампани судски обрасци 

22110000 -  штампане књиге.   

Увид у конкурсну документацију и њено преузимање:  
Конкурсна документација је достављена у прилогу позива 

потенцијалним понуђачима а може се преузети са портала Управе за 

јавне набавке, као и са интернет странице Прекршајног суда у 

Београду. Увид у документацију се може извршити и на адреси 

Прекршајног суда у Београду, ул. Тимочка број 14, Београд, други 
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спрат, канцеларија број 206, сваког радног дана од 09,00 до 14,00 

часова, до истека рока за достављање понуда.  

Подношење понуда: Понуде се подносе поштом или лично на 

адресу наручиоца Прекршајног суда у Београду, ул. Тимочка број 14, 

Београд, други спрат, канцеларија судске управе 206, у затвореним 

ковертама са видљивом назнаком „НЕ ОТВАРАТИ- понуда за јавну 

набавку II-2/2015“. Рок за подношење понуда је 26.05.2015. године у 

10,00 часова. Благовременим се сматрају понуде које су примљене до 

наведеног рока, без обзира на начин достављања. На полеђини коверте 

обавезно навести назив понуђача, адресу и телефон контакт особе. 

Неблаговремене понуде се неће разматрати и исте ће комисија за јавне 

набавке по окончању поступка отварања понуда вратити неотворене 

понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

 

Отварање понуда: Јавно отварање понуда обавиће се дана 

26.05.2015. године у 10,15 часова, у просторијама Прекршајног суда у 

Београду, ул. Тимочка број 14, Београд, други спрат, канцеларија 

судске управе 206. Присутни представници понуђача пре почетка 

јавног отварања понуда морају комисији наручиоца предати пуномоћје 

за учешће у поступку отварања понуда. 

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: 

одлука ће бити  донета у року од  3 (три) дана од дана јавног отварања 

понуда. 

Особа за контакт: за правна питања Оливера Ристановић, 

011/2836-046, за све консултације у вези техничке спецификације 

Драгана Гобељић и Милица Шеремет 011/2836-014. 

 

 

 

 

 

                                                         ЧЛАН  КОМИСИЈЕ 

                                      ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

                         

                                                          Оливера Ристановић   
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ 

IV Су бр. 20/2015-991 

Дана 18.05.2015. године 

Ул. Тимочка бр. 14 

Б Е О Г Р А Д 

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Прекршајни суд у Београду 

Адреса: ул. Тимочка бр. 14, 11000 Београд 

Интернет страница: www.bg.pk.sud.rs  

 

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

вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се 

уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке су штампани судски обрасци и књиге за потребе 

Прекршајног суда у Београду (редни број ЈН II-2/2015) 

Опис предмета јавне набавке: Врсту, техничке каракатеристике 

(спецификације), квалитет, количину и опис услуге, обезбеђивање 

гаранције квалитета, рок извршења  који је предмет ове јавне набавке 

описан је у техничкој спецификацији, која је саставни део конкурсне 

документације. Ознака из ОРН 22820000 - штампани судски обрасци, 

22110000 -  штампане књиге. 

 

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
НЕ СПРОВОДИ СЕ РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА 

 

5. Контакт (лице или служба)  
Лицe за контакт за правна питања: Оливера Ристановић, број телефона  

011/2836-046. 

За питања у вези техничке спецификације лице за контакт су Драгана 

Гобељић и Милица Шеремет 011/2836-014. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ 

IV Су бр. 20/2015-991 

Дана 18.05.2015. године 

Ул. Тимочка бр. 14 

Б Е О Г Р А Д 

 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке су штампани судски обрасци и књиге за потребе 

Прекршајног суда у Београду (редни број ЈН II/2015) 

Опис предмета јавне набавке: Врсту, техничке каракатеристике 

(спецификације), квалитет, количину и опис услуге, обезбеђивање 

гаранције квалитета, рок извршења  који је предмет ове јавне набавке 

описан је у техничкој спецификацији, која је саставни део конкурсне 

документације.  

Ознака из ОРН 22820000 - штампани судски обрасци, 22110000 -  

штампане књиге. 

 

2. Партије 

 

Набавка није обликована по партијама 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  II-2/2015 

 
3.1. ВРСТА ДОБРА: 

Штампани судски образци и књиге 

 

3.2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Техничке карактеристике добара које су предмет набавке дате су у конкурсној 

документацији. 

 

3.3. КВАЛИТЕТ 

У складу са правилима струке, важећим стандардима за ову врсту посла и 

захтевима из техничке спецификације. Карактеристике добара које комисија за 

јавну набавку не може емпиријски проверити доказује се достављањем изјаве 

којом се потврђује квалитет понуђених добара а који је образац дат у прилогу 

12. 

 

3.4. КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

Предметна добра су детаљно описана у техничкој спецификацији. Количине су 

оквирне и наручилац у оквиру уговореног износа може током трајања уговора 

да мења количине појединих добара. 

 

3.5. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ 

Контролу испоручених добара врши наручилац приликом записничке 

примопредаје. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и 

обиму испоручених добара, понуђач мора у року од 5 (пет) дана  од дана 

сачињавања записника отклонити недостатке. 

 

3.6. РОК ИСПОРУКЕ 

Сукцесивно према захтеву наручиоца у року који не може бити дужи од 7 

(седам) дана од дана пријема поруџбине. Приликом испоруке понуђач доставља 

следећу документацију: 

- Оригинал отпремницу која садржи списак садржаја испоручених добара 

- Рачун за испоручена добра 

                   
  Република Србија 

  Прекршајни суд у Београду 

  IV-Су.бр. 20/2015-991 

  Дана 18.05.2015. године 

  ул. Тимочка бр. 14 

  Б е о г р а д 
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3.7. МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Економат наручиоца ( Београд, ул. Тимочка бр. 14) 

 

3.8. КОНТАКТ ОСОБА  

Ради правилног припремања понуде заинтересована лица могу извршити увид 

у узорке штампаних материјала и књига код наручиоца, контакт особа је Стеван 

Максић, телефон 011/2835-527 

 

3.9. УЗОРЦИ  

Понуђачи су дужни да уз понуду доставе узорке, и то: 

- 1 (један) комад штампаног уписника „ПР ПОМ“ према захтевима из 

техничке спецификације (садржина уписника прописана је Судским 

пословником „Сл.гласник РС“ 110/09...89/13 - образац 85 ) 

- 1 (један) комад коверте са повратницом, плаве, према захтевима из техничке 

спецификације (у складу са узорком у који се може извршити увид у 

економату Прекршајног суда у Београду) 

- За остале ставке из техничке спецификације није потребно достављати 

узорке. 

У понуди понуђачи достављају и: 

- Попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен образац 

изјаве којим понуђач потврђује да су узорци урађени у квалитету који је 

тражен техничком спецификацијом- прилог 12 конкурсне документације. 

 

Саставни део понуде су и достављени узорци уписника и сви уписници 

(ставке 1, 11, 12 и 58 техничке спецификације) који буду испоручивани 

током трајања уговора о јавној набавци морају бити рађени у истом 

квалитету као што је достављен узорак, док се могу разликовати по 

димензији и штампи, а према захтевима из техничке спецификације, у 

складу са Судским пословником. 

 

Саставни део понуде су и достављени узорци коверата са повратницом 

(ставке 9. и 10. Техничке спецификације). Коверте  које буду испоручиване 

током трајања уговора о јавној набавци морају бити рађене у истом 

квалитету и на начин као што је достављен узорак, док се могу разликовати 

по боји и штампи, а према захтевима из техничке спецификације, у складу са 

Судским пословником. 

Сви штампани образци и књиге морају бити штампани на ћириличном 

писму, у складу са Законом о службеној употреби језика и писама ( Сл. 

Гласник РС 45/91....30/2010). 

 

Тражени узорци се достављају истовремено са понудом, морају бити 

посебно упаковани са назнаком „узорци за јавну набавку број II-2/2015 – НЕ 

ОТВАРАТИ“ а на полеђини мора бити назначен назив понуђача, број 

телефона лица за контакт и адреса понуђача. На узорцима, као и на понуди 

биће наведен број под којим је понуда заведена, датум и час пријема узорка. 

Узорак понуђача коме буде додељен уговор биће задржан до истека уговора, 
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док ће узорци осталих понуђача бити враћени по окончању поступка јавне 

набавке, на писмени захтев понуђача.  

 

Уколико понуђач не достави: 

- тражене узорке,  

- попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве којом се доказује 

квалитет достављених узорака, 

- или достављени узорци у свему нису сагласни моделу узорка за који му 

је омогућен увид код наручиоца,  понуда ће бити одбијена. 

 

Ред.бр Назив производа Опис Количина 

1.  

Уписник »ПР« Тврди повез димензије 50х35,100 

листова,прошивени,папир 100 гр 

офсет,боја корица бордо,лепенка 

2мм,пресвучена књиговезачким  

платном(шифра 1) по узорку 

110 

2.  

Омот списа (црвени руб) Формат А3 штампа двострано са 

преклопом на 100гр. папиру, по 

узорку (шифра 2) 

100.000 

3.  

Омот списа (плави руб) Формат А3 штампа двострано са 

преклопом на 100гр. папиру, по 

узорку (шифра 3) 

40.000 

4.  

Омот списа (црни руб) Формат А3 штампа двострано са 

преклопом на 100гр. папиру, по 

узорку (шифра 4) 

25.000 

5.  

Омот списа (наранџасти 

руб) 

Формат А3 штампа двострано са 

преклопом на 100гр. папиру, по 

узорку (шифра 5) 

100.000 

6.  

Омот списа (зелени руб) Формат А3 штампа двострано са 

преклопом на 100гр. папиру, по 

узорку (шифра 6) 

10.000 

7.  
Интерни уписник дежурне 

службе 

Формат 30х20, тврди повез,100 

листова,прошивени (шифра 7) 

20 

8.  

Омот списа (љубичасти 

руб) 

Формат А3 штампа двострано са 

преклопом на 100гр. папиру, по 

узорку (шифра 8) 

10.000 

9.  

Коверте са повратницом, 

плаве 

Коверат затворен са 3 стране,са 

перфорираном повратницом, папир  

70 гр бојен у маси, димензије 

отворене коверте 235x192мм, а 

затворене коверте 118x192мм  

(шифра 9) по узорку 

250.000 

10.  

Коверте са повратницом, 

беле  

Коверат затворен са 3 стране,са 

перфорираном повратницом папир  

70 гр димензије отворене коверте 

235x192мм, а затворене коверте 

118x192мм  (шифра 9а) по узорку 

320.000 
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11.  

Уписник за правну помоћ 

ПР - ПОМ  

Тврди повез димензије 50х35,100 

листова,прошивени,папир 100 гр 

офсет,боја корица бордо,лепенка 2мм 

пресвучена књиговезачким 

платном(шифра 10) 

10 

12.  

Уписник за извршење ИПР  Тврди повез димензије 35х25,100 

листова,прошивени,папир 100 гр 

офсет,боја корица бордо,лепенка 

2мм,пресвучена књиговезачким 

платном(шифра 11) 

15 

13.  
Позив за браниоца 

окривљеног 

Формат А5 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 12) 

10.000 

14.  

Уписник судске управе СУ  Тврди повез димензије 50х35,100 

листова,прошивени,папир 100 гр 

офсет боја корица бордо,лепенка 

2мм,пресвучена књиговезачким 

платном(шифра15) 

10 

15.  
Обавшетење издаваоцу 

прекршајног налогу о 

прекршајном поступку 

Формат А4 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 17) 

5.000 

  

16.  

Наредба за извршење 

уписа казнених поена и 

обавштење о извршењу 

казнених поена 

Формат А4 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 18) 

5.000 

17.  
Интерна доставна књига   Тврди повез формат 30х20,100 

листова прошивени(шифра19) 

200 

18.  
Доставна књига за место Тврди повез формат 30х20,100 

листова прошивени(шифра 20) 

10 

19.  

Књига печата, штамбиља и 

жигова 

Тврди повез,димензије 35х25,100 

листова,прошивени папир 70 гр 

офсет,боја корица бордо,лепенка 

2мм,пресвучена књиговезачким 

платном(шифра 21) 

3 

20.  
Наредба за извршење и 

обавештење о извршењу 

заштитне мере 

Формат А4 штампа једнострано на 

80. гр. папиру по узорку (шифра 23) 

10.000 

21.  
Први позив за окривљено 

физичко лице уз претњу 

принудног довођења 

Формат А5 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 26) 

300.000 

22.  

Први позив за окривљено 

физичко лице да ће одлука 

бити донета без његовог 

саслушања  

Формат А5 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 28) 

20.000 

23.  

Први позив за окривљено 

правно лице уз позив да 

одреди представника 

правног лица 

Формат А4 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 30) 

 20.000 
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24.  

Први позив за окривљено 

правно лице ради 

саслушања уз позив да 

одреди представника и да 

писану одбрану 

Формат А4 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 32) 

15.000 

25.  
Позив за достављање 

писане одбране 

Формат А4 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 33) 

20.000 

26.  
Позив за претрес за 

полицајца 

Формат А5 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 34) 

50.000 

27.  
Писана одбрана која се 

доставља уз позив 

Формат А4 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 35) 

10.000 

28.  
Позив преко командира Формат А5 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 38) 

40.000 

29.  
Позив за окривљено 

малолетно лице 

Формат А4 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 40) 

30.000 

30.  
Позив за саслушање 

сведока 

Формат А4 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 41) 

25.000 

31.  
Позив за саслушање 

сведока преко странке 

Формат А5 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 42) 

10.000 

32.  
Уплатница „13“ Штампана Формат А6 три примерка 

по узорку (шифра 43) 

400 

блокова 

33.  
Допис Центру за социјални 

рад 

Формат А5 штама једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 44) 

10.000 

34.  
Правна помоћ - замолница Формат А5 штама једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 45) 

40.000 

35.  
Ургенција замолнице  Формат А6 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 46) 

5.000 

36.  
Извештај по извршењу 

унутрашњост 

Формат А5 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 49) 

5.000 

37.  
Позив налог за Падинску 

скелу 

Формат А5 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 50) 

5.000 

38.  
Наредба за спровођење  Формат А4 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 52) 

40.000 

39.  
Потврда по наредби   Троделна Формат А4 са 

перфорацијом нумерисане на 80 гр. 

папиру по узорку (шифра 53) 

10.000 

40.  
Уплатница „40“ Штампан формат А6 три примерка по 

узорку (шифра 54) 

500 

блокова 

41.  
Заштитна мера возачка 

дозвола 

Формат А5 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 56) 

50.000 

42.  
Заштитна мера инспекција  Формат А5 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 57) 

5.000 

43.  
Пропратни акт Прекршајн. 

апелационом суду 

Формат А5 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 58) 

30.000 

44.  
Уред – провера адресе  Формат А6 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 59) 

 

80.000 
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45.  
Принудне наплата НБС 

Крагујевац за правна лица 

Формат А4 штама једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 64) 

5.000 

46.  
Уплатница „18“ Штампано А6 три примерка по 

узорку (шифра 65) 

5.000 

блокова 

47.  
Уплатница „33“ Штампано А6 три примерка по 

узорку (шифра 66) 

7.000 

блокова 

48.  
Уплатница „94“ Штампано А6 три примерка по 

узорку (шифра 67) 

1.500 

блокова 

49.  
Уплатница бланко Штампано А6 три примерка по 

узорку (шифра 68) 

1.000 

блокова 

50.  
Доставница УСП Формат А6 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 69) 

50.000 

51.  
Први позив за окривљено 

физичко лице на претрес 

Формат А4 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 70) 

50.000 

52.  
Ургенција извршења 

возачка дозвола 

Формат А6 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 71) 

20.000 

53.  
Извештај МКУ Формат А6 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 72) 

5.000 

54.  
Решење о покретању 

поступка 

Формат А5 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 73) 

100.000 

55.  Лепезе за предмете  10 листова по узорку (шифра 74) 20.000 

56.  
Први позив за окривљено 

правно лице на претрес 

Формат А4 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 75) 

5.000 

57.  

Позив за подносиоца 

захтева за покретање 

прекршајног поступка на 

претрес 

Формат А4 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 76) 

5.000 

58.  

Уписник ПРЗ Тврди повез,димензије 50х35,100 

листова прошивени,папир 100гр 

офсет,боја корица бордо,лепенка 

2мм,пресвучена књиговезачким 

платном8шифра 77) по узорку 

5 

59.  
Решење апсолутна застара 

у извршењу 

Формат А4 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 79) 

30.000 

60.  
Обавштење о плаћању 

таксе на жалбу 

Формат А4  са перфорацијом штампа 

једнострано на 80 гр. папиру по 

узорку (шифра 80) 

2.500 

61.  
Замолно извршење 

унутрашност 

Формат А5 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 81) 

5.000 

62.  
Наредба за довођење  Формат А4 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 82) 

30.000 

63.  
Позив за сведока  Формат А5 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 84) 

2.500 

64.  
Замолница удовољена  Формат А5 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 85) 

20.000 

65.  
Замолница неудовољена Формат А5 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 86) 

20.000 
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66.  
Ургенција наредбе за 

спровођење  

Формат А5 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 89) 

10.000 

67.  
Позив– налог за Пад. скелу 

- замена новчане казне 

Формат А5 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 90) 

50.000 

68.  
Ургенција замолнице 

извршење 

Формат А5 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 91) 

5.000 

69.  
Опомена бела картонска Формат А6 штампа двострано на 120 

гр. папиру по узорку (шифра 94) 

20.000 

70.  
Позив за сведока на 

претрес 

Формат А4 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 97) 

10.000 

71.  Извод о кажњавању  Формат А5 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 98) 

10.000 

72.  Службена белешка Формат А6 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 99) 

20.000 

73.  Обавештење родитеља, зак 

заступника о покретању 

прекршајног поступка 

према малолетнику 

Формат А4 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 102) 

10.000 

74.  Доставница за подносиоца Формат А4 са перфорацијом штампа 

једнострано на 80 гр. папиру по 

узорку (шифра 104) 

50.000 

75.  Обавештење Макензијева Формат А5 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 105) 

15.000 

76.  Извршење заштитне мере 

и упис бодова 

Формат А5 штампа једнострано на 80 

гр. папиру по узорку (шифра 106) 

30.000 

77.  Именик о издатим 

службеним легимацијама 

Формат прописан судским 

пословником (шифра 107) 

1 

78.  Књига предмета издатих из 

архиве 

Формат 35х25 шивена прописана 

судским пословником (шифра 108) 

1 

79.  Ургенција за обавештење о 

извршењу заштитне мере 

Формат А5 штампа једнострано на 80 

гр папиру по узорку(шифра 13) 

5.000 

80.  Ургенција за обавештење о 

упису казнених поена 

Формат А5,штампа једнострано на 80 

гр папиру по узорку(шифра 16) 

5.000 

 

 

Београд, 18.05.2015. године. 

 

 

 

 

КОНКУРСНА КОМИСИЈА у саставу: 

- Оливера Ристановић, председник комисије   ________________, 

- Милица Шеремет, члан комисије   ________________________, 

- Вишња Чарапић, члан комисије     ___________________________. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

У складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама понуђач 

мора испунити следеће услове: 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2.  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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3.   Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. 

тач. 3) Закона); 

4.  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); 

 

Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1.-4. за 

учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. 

Закона, понуђач доказује  достављањем Изјаве  (Образац изјаве 

понуђача, дат је у прилогу 1.), којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће 

у поступку јавне набавке,  

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 

оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у 

                   
  Република Србија 

  Прекршајни суд у Београду 

  IV-Су.бр. 20/2015-991 

  Дана 18.05.2015. године 

  ул. Тимочка бр. 14 

  Б е о г р а д 
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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 (прилог. 3) потписану од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

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. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни 

на интернет страницама надлежних органа али је у обавези да  упише 

интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.  

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. 

 

5.  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 и заштити животне средине (чл. 75. 

ст. 2. Закона). 

ДОКАЗ: потписану и печатом оверену изјаву да је поштовао 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада и заштити животне 

средине (прилог 4.) 

 

6. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  

дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

мора поседовати неопходан финансијски, пословни, технички и 

кадровски капацитет и то: Додатне услове (наведени под тачком 6а, 

6б, 6в и 6г ) понуђач мора да испуњава самостално уколико 
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подноси понуду са подизвођачима а уколико понуду подноси група 

понуђача додатне услове морају испуњавати заједнички. 

а. неопходним финансијским капацитететом да је понуђач у 

три обрачунска периода који претходи објављивању позива за 

достављање понуда (2012. 2013. и 2014. година) остварио укупан 

приход од продаје добара која су предмет набавке најмање у вредности 

двоструке укупне цене дате у понуди – Доказује се попуњеном, 

потписаном од стране овлашћеног лица и печатом овереном 

изјавом (прилог 1.). 

б. Неопходним пословним капацитетом  понуђач да је понуђач 

за период од претходне три године пре објављивања позива за 

достављање понуде (2012,2013, и 2014.) извршио испоруку добара која 

су предмет набавке за који подноси понуду најмање у вредности 

двоструке укупне цене дате у понуди - доказује се достављањем 

стручних референци. Под референцом се подразумева потврда дата у 

оригиналу, овереној или неовереној копији, издата, потписана и 

оверена од правног лица (наручиоца) да је понуђач у периоду од 

претходне три године до дана објављививања  позива испоручио добра 

која су предмет јавне набавке. Образац Потврде о пословном 

капацитету са списком референтних наручилаца  дат је у прилогу 5. 

Понуђач одговара за аутентичност референци. Уколико понуђач 

наступа са подизвођачем, узима се у обзир само референца понуђача, а 

не и  референца подизвођача. Уз потврде референтних наручилаца 

понуђач прилаже и рефернтну листу понуђача (прилог 5/5а) 

  в. довољним техничким капацитетом сматра се да у моменту 

подношења понуде поседује (има у власништву или користи) минимум 

једно доставно возило за испоруку предметних добара. Доказује се 

попуњеном, потписаном од стране овлашћеног лица и печатом 

овереном изјавом (прилог 1.). 

г. довољним кадровским капацитетом – подразумева се да пре 

пријема  позива за достављање понуде за предметну јавну набавку 

понуђач има минимум 3 запослена стручна лица који раде на 

пословима штампања и повезивања књига, запослена на одређено или 

неодређено време код понуђача или ангажована по основу уговора о 

пословно техничкој сарадњи или по основу уговора о делу. Доказује се 

попуњеном, потписаном од стране овлашћеног лица и печатом 

овереном изјавом (прилог 1.) 
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                                                                                   Поглавље 4 - Прилог 1. 

 

  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА 

ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1.  И 76. ЗАКОНА 
 

Пословно име понуађача или скраћени 

назив из одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта понуђача 

 

 

Матични број понуђача  

Порески идентификациони број 

понуђача 

 

 
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 

број II-2/2015, испуњава све услове из чл.75. став 1. и чл.76. 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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 

у складу са прописима Републике Србије 

5) Понуђач располаже захтеваним финансијским, техничким и 

кадровским капацитетом за предметну јавну набавку.  

 

Место:_____________                                                              Понуђач: 

Датум:_____________                  М.П.                         _____________________     

                                                                        _________________ 

 

                                                                      __________________      

                                                                                  
 

Напомена: уколико понуду подноси група понуђача  изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена пећатом. Ова изјава се 

копира и доставља за сваког члана групе понуђача посебно. 
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  Поглавље 4- Прилог број 2. 

 

 

  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ   
 

Пословно име понуђача или скраћени 

назив из одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта понуђача 

 

 

Матични број понуђача 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача 

 

 

 

 

ИЗЈАВА  

 
 

У предметној јавној набавци II-2/2015 делимично поверавам 

подизвођачу _________% укупне вредности јавне набавке, а што се 

односи на 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 

 

М.П.  Потпис овлашћеног лица  

  понуђача/носиоца понуде 

 
                                          ________________________  

 _______________________ 

 

 

 

Напомена:  

Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити 

већи од 50%. Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће се извршити 

преко подизвођача. 
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 Поглавље 4-Прилог 3. 

 

  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ 

УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1.  ЗАКОНА 
 

Пословно име подизвођача или скраћени 

назив из одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта подизвођача 

 

 

Матични број подизвођача  

Порески идентификациони број подизвођача  

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као подизвођач, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке број II-2/2015, испуњава све услове из чл. 

75. Став 1. 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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 

у складу са прописима Републике Србије  

 

Место:_____________                                                              Подизвођач: 

Датум:_____________                  М.П.                         _____________________     

                                                                       _________________ 

 

                                                                      __________________      
 

Напомена:  

уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. Уколико понуђач наступа 

са више подизвођача ову изјаву копира и доставља за сваког подизвођача посебно. 
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  Поглавље 4 - прилог број 4. 

 

 

  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ   

ДАТЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗЈН 
 

Пословно име понуђача или скраћени 

назив из одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта понуђача 

 

 

Матични број понуђача 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача 

 

 

 

ИЗЈАВА  

ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 
 

Изјављујемо да смо при састављању понуде за ЈН II-2/2015 

поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошаљавању и условима рада, и заштити животне средине, и 

гарантујемо да је понуђач ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

М.П.  Потпис овлашћеног лица  

  понуђача/носиоца понуде 

 
                                          ________________________  

 _______________________ 

 

 _______________________ 

 

Напомена:  

Изјаву обавезно потписати и оверити печатом. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. По потреби 

изјаву копирати.   
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Поглавље 4 - прилог број 5 

. 
  ОБРАЗАЦ  ПОТВРДЕ  О  ПОСЛОВНОМ  КАПАЦИТЕТУ 

 

 

ПОТВРДА - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

 

НАЗИВ КУПЦА/ НАРУЧИОЦА:  

СЕДИШТЕ:  

УЛИЦА И БРОЈ:  

ТЕЛЕФОН:  

МАТИЧНИ БРОЈ:  

ПИБ:  

 
У складу са чланом 77. став 2.  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 (2012, 2013 и 2014), наручиоцу извршио испоруке добарa 

(навести добра)_________________________________ у укупној вредности 

од:__________________________________динара без ПДВ-а. 

(уписати фактурисани износ реализованих добара, бројкама и словима) 

 

Потврда се издаје на захтев понуђача (навести назив понуђача) 

__________________________________________________________ ради учешћа у 

поступку јавнe набавкe добара ЈН II-2/2015 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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Поглавље 4 - прилог број 5а 
 

  ОБРАЗАЦ  ПОТВРДЕ  О  ПОСЛОВНОМ  КАПАЦИТЕТУ 
 

 

 

СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 
 

 У листу се уносе референце у вези набавке добара за које понуђач 

конкурише т.ј. наручиоце са којима је остварена пословна сарадња за последње 3 

(три) године. ( 2012.-2014. год.) и чије су потврде приложене уз понуду. 

 

 

 

Ред. 

бр. 

 

Референтни наручилац 

 

 

Вредност испорученог 

добра у динарима 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

  

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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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 

понуди. 

Понуду доставити на адресу: ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ, ул. Тимочка број 

14, 11000 Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку штампани судски 

обрасци и књиге за потребе Прекршајног суда у Београду, ЈН бр. II-2/2015 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 26.05.2015. године до 10,00 часова.  

 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у 

којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 

понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 

наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 

наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење 

понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 

подносити, сматраће се неблаговременом. 

 Понуда мора да садржи: 

- доказе о испуњености услова из члана 75. ЗЈН, предвиђени чланом 77. Закона  

попуњен и печатом оверен Образац изјаве (образац 1, а образац 2. и 3. Само ако се 

понуда подноси са подизвођачем) дате под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу о испуњености услова; 

- попуњен и печатом оверен образац – прилог број 4. 

- попуњен образац потврде о пословном капацитету, са приложеним референтним 

листама (образац 5. и 5а) 

- попуњен, потписан и печатом оверен "образац понуде" прилог 6. са подаци о 

понуђачу (свака страна мора бити парафирана и печатирана), 

- попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди, 

прилог7.  

- попуњен, потписан и печатом оверен "образац структуре цена" прилог 8. (свака 

страна мора бити парафирана и печатирана) 

 - понуђач мора да попуни образац "модел уговора", прилог 9. на назначеним 

местима а такође да парафира и печатира сваку страну уговора, стави печат и 

потпис на предвиђена места у уговору, чиме потврђује да прихвата услове из 

модела уговора. 

-попуњен, потписан и печатом оверен "образац изјаве о трошковима понуде" 

прилог 10. (напомена - ова изјава није обавезна), 
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- понуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о финансијском обезбеђењу, 

прилог 11. 

- понуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве којом понуђач потврђује да 

су понуђена добра израђена у квалитету који је тражен техничком спецификацијом- 

прилог 12. 

 

Уз понуду понуђач мора доставити тражене узорке, ближе описане у 

документацији. 

 

Изјава о независној понуди и Изјава у складу са чланом 75. став 2 ЗЈН морају бити 

потписане од стране овлашћених лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом, ако се понуду подноси група понуђача. 

Код осталих образаца, уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи  да их потписују и печатом оверевају сви понуђачи 

из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 

који ће попунити, потписати и печатом оверити образце, сагласно споразуму 

сачињеном у складу са чланом 81. Закона.  

    

3. ПАРТИЈЕ 

Јавна набавка није обликована po партијama.  

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
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.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Прекршајни суд у 

Београду, ул. Тимочка број 14, 11000 Београд,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара – штампани судски обрасци и књиге ЈН 

бр II-2/2015- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара – штампани судски обрасци и књиге ЈН 

бр II-2/2015- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара – штампани судски обрасци и књиге ЈН 

бр II-2/2015- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – штампани судски обрасци и 

књиге II-ЈН бр 2/2015- НЕ ОТВАРАТИ””. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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.  
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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. 

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

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 IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

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. 

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,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
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Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 

задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је минимум 30 дана од дана фактурисања а максимум 45 дана, у 

складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)], од дана пријема исправне 

фактуре којим је потврђенo извршење тражене услуге. Плаћање се врши уплатом 

на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс, нити краћи рок плаћања, понуда 

понуђача који понуди авансно плаћање или рок краћи од 30 дана од дана 

достављања фактуре биће одбијена као неприхватљива. 

 

9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге 

Рок испоруке не може бити краћи од 12 сати нити дужи од 7 дана од дана 

достављања захтева за извршење услуге. Испорука ће се вршити  сукцесивно, од 

закључења уговора, до износа процењене вредности дате у конкурсној 

документацији.  

9.3. Место испоруке:  

Економат Прекршајног суда у Београду, ул. Тимочка број 14, Београд. 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 

набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 

вредност. У цену је урачунато цена предмета јавне набавке са  испоруком на 

адресу наручиоца. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће 

поступити у складу са чланом 92. Закона.Ако понуђена цена укључује увозну 

царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.  

Цена дата у понуди је фиксна а наручилац може допустити промене, 

односно усклађивање цене предметне услуге у току трајања (реализације уговора), 

једино у случају када је раст цена на мало у Републици Србији већи од 5% (према 

последњем објављеном податку у "Сл. гласнику РС"), односно у случају 

озбиљнијег поремећаја на тржишту. У том слућају уговорне стране, на основу 

документованог захтева Понуђача, Анексом уговора могу извршити измену цене. 
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11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 

Позив у предметној јавној набавци није објављен на страном језику. 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Изабрани понуђач је дужан да достави:  

Средство финансијског обезбеђења којим ће понуђач обезбедити испуњење својих 

обавеза:  

- једна бланко соло меница као средство обезбеђења  за добро извршење посла 

која мора бити безусловна и платива на први позив. Иста не може да садржи 

додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи 

износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за 

решавање спорова.Меница се доставља истовремено са потписивањем 

уговора.  

Меница која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 

за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10%  од укупне вредности понуде без 

ПДВ-а, да се меница може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних 

обавеза по закљученом уговору. Уз меницу мора бити достављена копија картона 

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу – писму. Датум овере не може бити старији од месец дана од 

дана закључења уговора. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу 

мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају 

промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. По 

извршеном уговору у целости наручилац ће предметну меницу вратити на писани 

захтев понуђаћа.Рок важења менице је до 31.03.2016. године.  

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
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Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу Прекршајни суд у 

Београду, ул. Тимочка број14, 11000 Београд или путем електронске поште  на e-

mail: javnenabavke_gprek@ptt.rs  тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 

за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН II-

2/2015”. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 

нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 

чланом 20. Закона. 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац 

ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 

набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом 

понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда 

наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро 

извршење посла издаје се у висини од 15%,  од укупне вредности уговора без ПДВ-

а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 

извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 
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уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се 

продужи. 

 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума 

"НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА". 

 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 

ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

У случају да две понуде имају исти број пондера предност при избору даће 

се понуди која има већи број пондера према критеријуму КРАЋИ ПОНУЂЕНИ 

РОК ИСПОРУКЕ. 

 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  

  

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 

лице, или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се 

Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права 

подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права 

се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: 

javnenabavke_gprek@ptt.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев 

за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О 

поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 

јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 

јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.  

 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 

за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре 



Странa 30 од 49 

истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 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 пријема одлуке.  

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 

40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: 

Републичка административна такса са назнаком за јавну набавку мале вредности 

добара ЈНМВ број III-2/2014, корисник: Буџет Републике Србије).  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 

члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може 

закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу 

са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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                  Поглавље 5-прилог 6. 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку 

добара – штампани судски обрасци и књиге за потребе  Прекршајног 

суда у Београду, ЈН II-2/2015. (уписати број и датум под којим је 

понуда заведена код понуђача) 

 

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 
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

3) 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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4) 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.) ПОНУДА: 

 

 

Укупна цена понуде без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена понуде са ПДВ-ом 

 

 

Рок и начин плаћања   

 

 

Рок важења понуде 

 

 

Рок и место испоруке 

 

 

РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ (минимално 30 дана од јавног отварања понуда). 

 

РОК ИСПОРУКЕ: 

НАПОМЕНА: Рок испоруке не може бити краћи од 12 сати и дужи од 7 дана од дана 

пријема захтева за извршење услуге. У случају да понуђач наведе рок извршења краћи од 

12 сати  или дужи од 7  дана понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

РОК ПЛАЋАЊА: 

НАПОМЕНА. Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана. У случају да понуђач наведе 

рок плаћања краћи од 30 дана понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 
Понуђач: ____________________________________ 

Адреса: ______________________________________ 

Матични број:  _______________________________      

                                                                 ПИБ: ________________________________________  

 

М.П.  Потпис овлашћеног лица  

понуђача/носиоца понуде 

                                          

 ________________________ 

 

Напомена:  
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. 
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ПОГЛАВЉЕ 5- Прилог број 7. 

 

 

Пословно име понуађача или скраћени 

назив из одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта понуђача 

 

 

Матични број понуђача 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача 

 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам 

понуду у поступку јавне набавке административног материјала бр. II-

2/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима у предметној набавци. 
 

М.П.  Потпис овлашћеног лица  

понуђача/носиоца понуде 

                                                    

                                                                    ________________________  

 

 

Напомена: Изјаву обавезно потписати и оверити печатом.  

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, Iзјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатom 
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ПОГЛАВЉЕ 6 -  ПРИЛОГ 8. 
 

VI  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 

 

Предмет ЈН 

 

Количи

на 

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 (2x3) 6 (2x4) 
Уписник »ПР« 110     

Омот списа 

(црвени руб) 

100.000     

Омот списа (плави 

руб) 

40.000     

Омот списа (црни 

руб) 

25.000     

Омот списа 

(наранџасти руб) 

100.000     

Омот списа 

(зелени руб) 

10.000     

Интерни уписник 

дежурне службе 

20     

Омот списа 

(љубичасти руб) 

10.000     

Коверте са 

повратницом, 

плаве 

250.000     

Коверте са 

повратницом, 

беле,  

320.000     

Уписник за 

правну помоћ ПР - 

ПОМ  

10     

Уписник за 

извршење ИПР  

15     

Позив за браниоца 

окривљеног 

10.000     

Уписник судске 

управе СУ 

10     

Обавшетење 

издаваоцу 

прекршајног 

налогу о 

прекршајном 

поступку 

5.000     
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Наредба за 

извршење уписа 

казнених поена и 

обавштење о 

извршењу 

казнених поена 

5.000     

Интерна доставна 

књига  

200     

Доставна књига за 

место 

10     

Књига печата, 

штамбиља и 

жигова 

3     

Наредба за 

извршење и 

обавештење о 

извршењу 

заштитне мере 

10.000     

Први позив за 

окривљено 

физичко лице уз 

претњу принудног 

довођења 

300.000     

Први позив за 

окривљено 

физичко лице да 

ће одлука бити 

донета без 

његовог 

саслушања  

20.000     

Први позив за 

окривљено правно 

лице уз позив да 

одреди 

представника 

правног лица 

20.000     

Први позив за 

окривљено правно 

лице ради 

саслушања уз 

позив да одреди 

представника и да 

писану одбрану 

15.000     

Позив за 

достављање 

писане одбране 

20.000     

Позив за претрес 

за полицајца 

50.000     

Писана одбрана 

која се доставља 

уз позив 

10.000     
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Позив преко 

командира 

40.000     

Позив за 

окривљено 

малолетно лице 

30.000     

Позив за 

саслушање 

сведока 

25.000     

Позив за 

саслушање 

сведока преко 

странке 

10.000     

Уплатница „13“ 

 

400 

блокова 
    

Допис Центру за 

социјални рад 

10.000     

Правна помоћ - 

замолница 

40.000     

Ургенција 

замолнице  

5.000     

Извештај по 

извршењу 

унутрашњост 

5.000     

Позив налог за 

Падинску скелу 

5.000     

Наредба за 

спровођење  

40.000     

Потврда по 

наредби   

10.000     

Уплатница „40“ 500 

блокова 
    

Заштитна мера 

возачка дозвола 

50.000     

Заштитна мера 

инспекција  

5.000     

Пропратни акт 

Прекршајном 

апелационом суду 

30.000     

Уред – провера 

адресе  

80.000     

Принудне наплата 

НБС Крагујевац за 

правна лица 

5.000     

Уплатница „18“ 5.000 

блокова 
    

Уплатница „33“ 7.000 

блокова 
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Уплатница „94“ 1.500 

блокова 
    

Уплатница бланко 1.000 

блокова 
    

Доставница УСП 50.000     

Први позив за 

окривљено 

физичко лице на 

претрес 

50.000     

Ургенција 

извршења возачка 

дозвола 

20.000     

Извештај МКУ 5.000     

Решење о 

покретању 

поступка 

100.000     

Лепезе за 

предмете  

20.000     

Први позив за 

окривљено правно 

лице на претрес 

5.000     

Позив за 

подносиоца 

захтева за 

покретање 

прекршајног 

поступка на 

претрес 

5.000     

Уписник ПРЗ 5     

Решење апсолутна 

застара у 

извршењу 

30.000     

Обавштење о 

плаћању таксе на 

жалбу 

2.500     

Замолно 

извршење 

унутрашност 

5.000     

Наредба за 

довођење  

30.000     

Позив за сведока  2.500     

Замолница 

удовољена  

20.000     

Замолница 

неудовољена 

20.000     
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Ургенција наредбе 

за спровођење  

10.000     

Позив – налог за 

Падинску скелу - 

замена новчане 

казне 

50.000     

Ургенција 

замолнице 

извршење 

5.000     

Опомена бела 

картонска 

20.000     

Позив за сведока 

на претрес 

10.000     

Извод о 

кажњавању  

10.000     

Службена 

белешка 

20.000     

Обавештење 

родитеља, 

законског 

заступника о 

покретању 

прекршајног 

поступка према 

малолетнику 

10.000     

Доставница за 

подносиоца 

50.000     

Обавештење 

Макензијева 

15.000     

Извршење 

заштитне мере и 

упис бодова 

30.000     

Именик о издатим 

службеним 

легимацијама 

1     

Књига предмета 

издатих из архиве 

1     

Ургенција за 

обавештење о 

извршењу 

заштитне мере 

5.000     

Ургенција за 

обавештење о 

упису казнених 

поена 

5.000     
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                                                        УКУПНО:  
 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 

 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 

колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају 

уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени 

предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-

ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у 

колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

Датум:__________   

Место___________ 
 

Понуђач: ____________________________________ 

Адреса: ______________________________________ 

Матични број:  _______________________________      

                                                                 ПИБ: ________________________________________  

 

 

М.П.  Потпис овлашћеног лица  

понуђача/носиоца понуде 

                                          

 ________________________ 

 

 

 ________________________ 
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                       Поглавље 7- прилог  9. 

 

 

 

 

 

  

 

VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
Закључен између: 

 

Наручиоца: Прекршајног суда у Београду 

са седиштем у Београду, улица Тимочка број 14,  

ПИБ 106400239   

Матични број: 17772821 

Број рачуна:  840-1041621-23 Управа за трезор, 

Телефон:011/2836-046  Телефакс:011/2836-166 

кога заступа  председник суда Милан Мариновић 

( у даљем тексту: наручилац ) 

 

и 

 

Предузећa __________________________ 

Са седиштем у _____________, ул. __________________,  

ПИБ:_________________ 

Матични број:________________ 

Број рачуна: _________________ Назив банке: __________________, 

Телефон:____________  Телефакс:  ________________ 

које заступа _________________________________,  

(у даљем тексту: испоручилац), 

 

Основ уговора: 

 

ЈНМВ број II-2/2015 

Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава 

наручилац) 

Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2015. године, заведена 

код наручиоца под бројем _______________________ од 

___________________2015. године. 

 
 

 

 

                   
Република Србија 

Прекршајни суд у Београду 

IV-Су.бр. 20/2015-991 

Дана 18.05.2015. године 

ул. Тимочка бр. 14 

Б е о г р а д 
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Члан  1. 

 

Уговорне стране констатују: 

 да је Наручилац, на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“, број 124/2012 и 14/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности 

ред. бр.II-2/2015; 

 да је Добављач, доставио понуду бр. ______ од ________ 2015. године – 

(попуњава добављач - у даљем тексту: Понуда) која је саставни део овог 

уговора, која је заведена код Наручиоца, под бројем ______________од 

___________2015. године (попуњава наручилац), са траженим узорцима 

 да понуда у потпуности одговара условима из конкурсне документације. 

 

Члан  2. 

 

 Предмет овог Уговора је купопродаја штампаних образаца и кпрема 

спецификацији  која је саставни део конкурсне документације, а у складу са 

понудом понуђача број ____________ која је заведена код наручиоца под бројем 

IV-Су.бр. 20/2015-_______ од _________.2015. године која је саставни део овог 

Уговора. 

 

Члан  3. 

 

 Укупна цена ствари из чл. 1. овог Уговора износи __________ динара без 

ПДВ-а и ____________ динара са ПДВ-ом, франко наручилац и у цену су 

урачунати сви трошкови који се односе на реализацију уговора. 

 Од уговореног износа износ од 2.350.000,00  динара без ПДВ-а је обезбеђен 

буџетом за 2015. годину и планиран је за набавку штампаних судских образаца и 

књига  у 2015. години, а пројектовани део потрошње за 2016. годину и обавезе које 

доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа  

новчаних средстава која ће за ту намену бити одобрена Прекршајном суду у 

Београду буџетом за 2016. годину, али који не може прећи укупну уговорену 

вредност уговора. 

 

Члан  4. 

 

 Испоручилац се обавезује да Наручиоцу испоручи робу која је предмет 

Уговора по траженој врсти и квалитету и то добра специфицирана као штампани 

образци и књиге у року __________ дана од дана појединачне поруџбине, на адресу 

наручиоца.  

 

Испоручилац  наручиоцу за квалитет и функционалну  исправност робе 

према сврси производа, а у складу са захтевима из техничке спецификације, 

правилима струке и стандардима за ову врсту посла. 

 

Испорука добара се врши сукцесивно, а количину и динамику испоруке 

утврђује наручилац усменим или писменим захтевом овлашћеног лица Наручиоца 
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Члан  5. 

 

 Наручилац се обавезује да ће цену за испоручену робу платити  у року од 

__________ дана рачунајући од дана достављања појединачне фактуре на наплату, 

са чиме је Испоручилац сагласан.  

 

Члан  6. 

 

 Приликом преузимања робе уговорне странке су дужне да направе 

записник.  

Наручилац је дужан да приговор на видљиве недостатке на роби изјави 

одмах. 

Уколико се због временског ограничења не може визуелно прегледати роба, 

сва примљена роба оставља се наручиоцу  да у року од 8 дана визуелно прегледа 

робу и да евентуално одмах по истеку тог рока стави приговор на видљиве 

недостатке робе.  

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму 

испоручених добара испоручилац мора у року од 5 (пет) дана  од дана састављања 

записника отклонити уочене недостатке. 

 

Члан  7. 

 

Уговор се закључује на период до 31.03.2016. године. 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Свака уговорна страна може једнострано раскинути уговор у случају када 

друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете 

обавезе. 

О раскиду уговора , уговорна страна је дужна да писмено обавести другу 

уговорну страну. Уговор ће се сматрати раскинутим по протоку 15 дана од дана 

пријема писменог обавештења о раскиду уговора. 

  

Члан  8. 

 

Испоручилац је у тренутку закључења уговора  предао  наручиоцу: 

-  једну бланко соло меницу без протеста истовремено са потписивањем 

уговора, која представља средство финансијског обезбеђења и којом 

гарантује уредно испуњење својих уговорних обавеза, односно уредно 

извршење уговореног посла. Меница остаје у државини наручиоца све до 

потпуног испуњења уговорне обавезе, након чега се враћа испоручиоцу. 

 

Истовремено са предајом менице из става 1. овог члана испоручилац је  

наручиоцу предао: 

-  копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица Испоручиоца,  

- овлашћење за наручиоца да може меницу да попуни у складу са овим 

уговором (менично овлашћење) 

- потврду о регистрацији менице у Регистру меница  
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Члан  9. 

 

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења  у 

случају неиспуњења уговорних обавеза. 

 

Члан  10. 

 

 Уговорне стране ће све евентуалне спорове по основу овог Уговора 

решавати мирним путем, а за случај спора надлежан је Привредни суд у Београду. 

 

Члан  11. 

 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) примерка од којих свака уговорна страна 

задржава по 2 (два) примерка Уговора. 

 

 

 

 

      Испоручилац:                                                                  Наручилац: 

 

       _____________                         ПРЕДСЕДНИК 

____________________                     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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                                                                                   Поглавље 8- прилог 10. 

 

 

 VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, 

понуђач__________________________ [навести назив понуђача], 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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      Поглавље 9- прилог 11. 
 

IX  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  О  ФИНАНСИЈСКОМ  ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 

 
Пословно име понуађача или скраћени 

назив из одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта понуђача 

 

 

Матични број понуђача 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача 

 

 

 

ИЗЈАВА 

ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 

Обавезујем се да ћу истовремено sa потписивањeм додељеног 

уговора о јавној набавци  II-2/2015 положити средства финансијског 

обезбеђења предвиђена уговором. 

 

Обавезујем се да ћу истовремено са предајом уговорене врсте 

средтвс финансијског обезбеђења наручиоцу предати копије картона са 

депонованим потписима овлашћених лица понуђача, овлашћење за 

наручиоца да уговорена средства финансијског обезбеђења може 

попунити у складу са закљученим уговором о јавној набавци, као и 

копију захтева за регистрацију меница, овереног од моје пословне 

банке. 

 

 

      Датум                                   М.П.                           Потпис понуђача 

 

 

__________________                                               ___________________ 

 

 _______________________ 
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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 ____________ 2015. године 

закључио са Меничним повериоцем на основу поступка јавне набавке добара штампаних 

судских образаца и књига, ред. бр. ЈН II-2/ 2015.  

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  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 

________________                                                                   ___________________ 

    

 

 



Странa 49 од 49 

   Поглавље 10- прилог 12. 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА КОЈОМ ПОТВРЂУЈЕ ДА СУ 

ДОСТАВЉЕНИ УЗОРЦИ ИЗРАЂЕНИ У КВАЛИТЕТУ КОЈИ ЈЕ 

ТРАЖЕН ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ 
 

Пословно име понуђача или 

скраћени назив из одговарајућег 

регистра 

 

Адреса седишта понуђача 

 

 

Матични број понуђача  

Порески идентификациони број 

понуђача 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

понуђач, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 
 

 

 

Понуђач  _____________________________________________(навести 

назив понуђача) у поступку јавне набавке број II-2/2015, потврђује да су 

достављени узорци уз понуду _________________ од 

______________(навести број под којим се понуда води код понуђача и 

датум под којим је понуда заведена код понуђача) израђени у 

квалитету траженим техничком спецификацијом за предметну набавку, 

и то: 

- да је понуђена плава коверта са повратницом израђена од 70 

грамског папира, бојеног у маси, 

- да  понуђени уписник ПР ПОМ садржи 100 листова, да је израђен 

са лепенком 2мм пресвученом књиговезачким платном и да је 

израђен  од 100 грамског офсет папира. 

 

Место:_____________                                                Понуђач: 

Датум:_____________          М.П.                     ___________________     

                                                                                ___________________ 

                                                                               ___________________      

 


