
  

Јавно предузеће 
„Зеленило- Сокобања“  
Војислава Илића бр. 2  
Број: 02-8/2-2021 
Датум: 01.03.2021. година  
Сокобања 
 
Број Н: 4/2021 

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуда за набавку добара – канцеларијски материјал, за потребе 
Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања. 

Молимо Вас да нам у поступку набавке добара, доставите понуду за набавку канцеларијског 
материјала, најкасније до 04.03.2021. године до 13h. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 

(техничка спецификација) 
 

Р.бр. Назив Јед. мере Кол. 
Цена по јединици 

мере без ПДВ-а 
Износ 

1. Грађевински дневник ком 20     

2. Путни налог за теретна возила ком 30     

3. Дневни извештај о коришћењу грађевинских 
машина ком 20     

4. Налог за коришћење аутомобила у службене 
сврхе ком 5     

5. Блок превозница А5 ком 10     

6. Коверта - велика самолепљива ком 50     

7. Коверта - средња самолепљива ком 100     

8. Фасцикла ПВЦ са механизмом - бушена ком 100     

9. Регистратор А4 широки ком 10     

10. Копир папир А4 80г/м2 (рис) ком  65     

11. Радни налог А5 NCR ком  10     

12. Тонер за CANON 2320  ком  5     

13. Тонер за CANON 2900   ком  3     

14. 

Тонер за HP COLOR LASER JET CP 5225 - 4 colora  - 
CE 742 A; CE 743 A; CE 741 A; CE 740 A 
 
  

 
 
комплет 1     

15. "U" фолија  80 миц ком 100     

16. Миница за хемијску оловку ком 50   

17. Велика зумба ком 1   

18. Налог за пренос ком 10   

  
 
Свега без ПДВ-a           

  ПДВ         

  УКУПНО:         



  

Овом понудом нудимо да у складу са захтевима из спецификације извршимо набавку – 
канцеларијског материјала, за потребе Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања. 
Цена у понуди дата је са свим урачунатим трошковима. 
 
Рок испоруке добара је ______радни дан (најдуже 5 радна дана) од дана захтева за испоруком 
добара, који се може исказати писмено или усмено. 
 
ЦЕНА: 
без ПДВ-а, са свим урачунатим трошковима: __________________________ динара. 
 
Износ ПДВ-а: стопа___% __________________________ динара. 
 
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом:__________________________динара. 
 
Плаћање (рок и начин): 
___________________________________________________________________________ 
 
Важење понуде је 30 дана.     
Број понуде:   
Датум:                                                              Потпис понуђача 
Место:                                                           __________________ 
                  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Добра из спецификације ће се набављати сукцесивно у току године у зависности од потреба 
наручиоца. 
 
Понуду можете доставити:  
- на адресу Јавно предузеће „Зеленило - Сокобања“ Сокобања, ул. Војислава Илића бр. 2, или 
- Email-oм: zelenilosokobanja@gmail.com 
 
Понуђач је дужан да попуни и достави следеће обрасце:  
- Образац понуде и  
- Општи подаци о понуђачу. 
 
Понуда која стигне по истеку рока за подношење понуда је неблаговремена и неће бити 
разматрана.  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду у писаном облику или електронском формату 
(скенирани попуњени обрасци достављени електронском поштом) и она мора бити попуњена и 
оверена потписом овлашћеног лица понуђача. 
 
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом и спецификацијом добара и 
иста мора бити потписана.  
 
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, сачињена на српском језику, читко откуцана или 
попуњена.  
 
У понуди мора да се наведе укупна понуђена цена за набавку добра, са трошковима испоруке на 
адресу Наручиоца, у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 
 
Уговорена укупна цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора. 
 
Понуђач је дужан да изврши тражена добра у свему у складу са спецификацијом, позитивно-
правним прописима који регулишу област из које је предмет набавке, подзаконским актима, 
усвојеним стандардима и техничким прописима. 
Квалитативну и квантитативну контролу извршених добра вршиће овлашћено лице Наручиоца, уз 
присуству представника понуђача, приликом испоруке добара. 
Рок испоруке добара је ______радни дан (најдуже 5 радна дана) од дана захтева за испоруком 
добара, који се може исказати писмено или усмено. 
 
У цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне набавке, 
укључујући и доставу.   
 
Наручилац ће изабрати најповољнијег понуђача применом критеријума „цена“.  
У случају исте понуђене цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 
понудио краћи рок извршења добра. 
 
Са изабраним понуђачем Наручилац ће закључити уговор. 
 
Контакт особа: Славица Милетић (018/833 068) 
 
 
                                                                                            Лице које спроводи поступак набавке 
                                                                                                   Марија Стевановић Вељковић с.р 

mailto:zelenilosokobanja@gmail.com


  

 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача  

Адреса понуђача  

Матични број  

Порески идентификациони број 
(ПИБ) 

 

Шифра делатности  

Име особе за контакт  

E-mail адреса  

Телефон  

Број текућег рачуна и назив банке  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

 
 
           Датум                                                                                                                    Понуђач 
 
 
    ________________________                                                                          _________________________ 
                 



  

 


