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I 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ 

 

 

 

 

 1. Назив, адреса и интернет страница  

 Управа за заједничке послове републичких органа, као тело за 

централизоване јавне набавке (у даљем тексту: Управа за заједничке послове), Београд, 

улица Немањина 22-26, www.uzzpro.gov.rs, спроводи поступак предметне јавне набавке 

у своје име и за свој рачун и у име и за рачун наручилаца са списка наручилаца.  

 Управа за заједничке послове ће спровести отворени поступак јавне 

набавке и закључити оквирни споразум, a појединачне уговоре о јавној набавци ће 

закључити наручиоци са списка наручиоца на основу оквирног споразума. 

 

 

 2. Врста поступка 

  Управа за заједничке послове спроводи отворени поступак на основу 

члана 49, члана 53. став 1, члана 68. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Уредбе о Управи за заједничке послове 

републичких органа („Службени гласник РС“, број 63/2013, 73/2017 и 76/2017 и други 

пропис), Уредбе о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних 

набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове 

републичких органа као тела за централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“, 

бр. 93/15), Одлуке о утврђивању Списка наручилаца за чије потребе Управа за 

заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке 

(„Службени гласник РС“ број 12/2015), Одлуке о одређивању централизованих јавних 

набавки добара и услуга које ће спроводити Управа за заједничке послове републичких 

органа у 2020. години (Службени гласник РС“ број 38/19) на основу Решења Владе о 

давању сагласности на Предлог годишњег плана централизованих јавних набавки за 

2020. годину 05 број 404-11791/2019 од 28.11.2019. године („Службени гласник РС“, 

број 84/2019), Претходног обавештења 404-02-2381/2019-01 од 26.12.2019. године, као 

и подзаконских аката којима се уређују јавне набавке.   
 

 3. Предмет јавне набавке 

 Добра – Набавка канцеларијског намештаја. 

 

 

 4. Циљ поступка 

 Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења оквирног 

споразума. 

 

 

 5. Контакт: 

 Управа за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, 

Београд. 

 Особа за контакт: Мила Сашић 

 Факс: (011) 3615-867 

 

 

 

http://www.uzzpro.gov.rs/
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II 
 

ОПИС ПРЕДМЕТА  ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА  

ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ 

 

 

 

 1. Предмет јавне набавке 

 Предмет централизоване јавне набавке је набавка канцеларијског 

намештаја. 

 

 Назив и шифра из Општег речника набавке: 39100000-3 Намештај. 

 

 

2. Опис партије 

Предмет централизоване јавне набавке је обликован по партијама и то: 

 

Број и назив партије 
Назив и ознака из 

општег речника 

Партија   1   
Канцеларијски намештај са 

испоруком у Београду 
39100000-3 Намештај 

Партија   2   

Канцеларијски намештај са 

испоруком у местима на 

територији Републике Србије  

39100000-3 Намештај 

 

 

 3. Врста оквирног споразума 

 Управа за заједничке послове републичких органа спроводи отворени 

поступак ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем, за сваку партију 

појединачно. 

 

 Трајање оквирног споразума је једна година. 
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III 
 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  

 
 1. Квалитет 

  Намештај мора бити израђен од квалитететног материјала све у складу 

са важећим српским стандардима према Правилнику о техничким и другим захтевима 

за намештај („Службени гласник бр. 56/2009“). Материјали који се користе морају да 

испуњавају Е1 емисиони услов формалдехида. 

 Понуђачи су дужни да на свом  меморандуму у понуди доставе изјаву, 

за сваку партију посебно о томе да понуђена добра  испуњавају наведене захтеве.  

 Наведена изјава ће бити саставни део оквирног споразума и уговора. 

 Испуњеност услова се доказује достављањем атеста за наведене 

критеријума прликом испоруке добара. 

 Понуђач је дужан да  у Понуди као и приликом испоруке достави  за 

свако добро - радне столице и фотеље, за које је прописана носивост у спецификацији, 

одговарајући атест од акредитоване контролне установе којим се то доказује. 

                                  

 

  2. Каталог  

 Понуђач је дужан да у понуди достави каталоге у којима су јасно 

обележени производи који се нуде са назнаком на коју се Партију односе и на који број 

позиције из спецификације се односе. 

 Уколико понуђач нема каталог може доставити у понуди фотографије (у 

боји) готовог производа, са јасном назнаком на коју позицију из обрасца спецификације 

понуде се односи производ са фотографије. Каталоге, односно фотографије (у боји) 

потребно је доставити у два идентична примерка у (комплета). 

 Наручилац задржава право да за понуђене производе (из достављених 

каталога или фотографија) изврши увид код понуђача. 

 

 3. Начин и рок испоруке 

 Добра која су предмет централизоване јавне набавке испоручују се 

сукцесивно, према динамици и количинама које одреди наручилац.  

 Понуђач је дужан да приликом испоруке за свако испоручено добро 

достави гарантни лист односно фабричку декларацију. 

 Испорука добара вршиће се и ван радног времена, викендом или 

празником уколико наручилац то буде захтевао, без права на увећање накнаде по 

основу рада ван радног времена. 

 Наручилац задржава право да одступи од процењених количина 

наведених у спецификацији.  
 Уколико постоји потреба за набавком добара кoја нису предвиђена 

Спецификацијом, а по функцији су сродна осталим добрима који су предмет  набавке 

Понуђач може извршити набавку и испоруку поменутих добара по предходно 

прибављеној сагласности овлашћеног лица Наручиоца. 

 Рок испоруке добара за сваку појединачну наруџбину (испоруку) 

наручилац ће одредити у зависности од количине наручених добара и то у оквиру 

следеће динамике: 

 За партију 1 и партију 2 

- Испорука до 20 комада (истих или различитих) артикала из 

спецификације: максимално до 5 радних дана 

- Испорука до 30 комада (истих или различитих) артикала из 

спецификације: максимално до 7 радних дана 

- Испорука до 50 комада (истих или различитих) артикала из 
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спецификације: максимално до 10 радних дана 

- Испорука преко 50 комада (истих или различитих) артикала из 

спецификације: максимално до 15 радних дана 

 

  

 4. Место испоруке  

 

 ПАРТИЈА 1 - Канцеларијски намештај са испоруком у Београду 

 

 Испорука добара за Партију 1 вршиће се на следећим локацијама: 
 

Наручилац/Општина Адреса 

КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И 

ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА 

Београд-Савски венац Немањина 22-26 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ 

Београд-Нови Београд Булевар Михајла Пупина бр.2 

АВИО СЛУЖБА 

Београд-Нови Београд Булевар Михајла Пупина бр.2 

Београд-Нови Београд Аеродром Никола Тесла 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 

Београд-Савски венац Немањина 22-26 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

Савски венац, Београд Кнеза Милоша 20 

ПОРЕСКА УПРАВА 

Београд-Вождовац Саве Машковића 3-5 

Београд-Савски Венац Зелени венац 16 

Београд-Стари Град Царице Милице 2 

УПРАВА ЦАРИНА 

Београд-Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 155А 

Београд-Нови Београд Народних хероја 63 

Београд-Стари Град Жоржа Клеменсоа 37 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 

Београд-Стари Град Централа Београд, Поп Лукина бр. 7-9 

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ 

Београд-Стари Град Поп Лукина 7-9 

УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА 

Београд - Врачар Ресавска 24 

УПРАВА ЗА ШУМЕ 

Београд-Нови Београд Омладинских бригада 1 

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА 

Београд-Нови Београд Омладинских бригада 1 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Београд - Савски Венац Немањина 22-26 
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Наручилац/Општина Адреса 

Београд-Нови Београд Омладинских бригада 1 

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ 

Београд-Савски Венац Краља Милана 36 

МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА, ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Београд - Савски Венац Немањина 22-26 

Београд-Нови Београд Омладинских бригада 1 

Београд-Нови Београд Булевар Михајла Пупина бр.2 

Београд-Савски Венац Париска 7 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Београд- Савски Венац Бирчанинова 6 

Београд- Стари град Дечанска 8 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Београд - Звездара Захумска 14 

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

Београд-Нови Београд Булевар Михајла Пупина бр.2 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

Београд - Стари Град Влајковићева 3 

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

Београд-Савски Венац Кнеза Милоша 24-26 

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ 

Београд-Звездара Милана Ракића 5 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Бајина Башта ГП Бајина Башта 

Бачка Паланка ГП Нештин 

Бачка Паланка ГП Бачка Паланка 

Бела Црква ГП Калуђерово 

Богатић ГП Бадовинци 

Босилеград ГП Рибарци 

Бујановац ГП Прохор Пчињски 

Вршац ГП Ватин 

Димитровград ГП Градина 

Зајечар-град ГП Вршка Чука 

Кањижа ГП Хоргош 

Кикинда ГП Наково 

Лозница-град ГП Трбушница 

Лозница-град ГП Трбушница 

Љубовија ГП Љубовија 

Мали Зворник ГП Мали Зворник 

Нова Црња ГП Српска Црња 

Нови Кнежевац ГП Ђала 



Страна 7 од 151 
 

Управа за заједничке послове републичких органа,      јануар - 2020 

Београд, Немањина 22-26 – ЦЈН  10/2020      

Наручилац/Општина Адреса 

Оџаци ГП Богојево 

Прешево ГП Прешево 

Прибој ГП Прибој 

Прибој ГП Царево поље 

Прибој ГП Увац 

Прибој ГП Ваган 

Пријепоље ГП Јабука 

Пријепоље ГП Гостун 

Пријепоље ГП Врбница 

Сечањ ГП Јаша Томић 

Сомбор-град ГП Бездан 

Сомбор-град ГП Бачки брег 

Сремска Митровица-град ГП Сремска Рача 

Суботица-град ГП Келебија 

Суботица-град ГП Бачки виногради 

Сурдулица ГП Стрезимировци 

Тутин ГП Шпиљани и ГП Годово 

Ужице ГП Котроман 

Чока ГП Врбица 

Шид ГП Батровци 

Шид ГП Сот 

Шид ГП Љуба 

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 

Београд - Савски венац Немањина 9 

РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 

Београд - Савски венац Немањина 22-26 

АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 

Београд- Стари Град Царице Милице 1 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ 

Београд-Нови Београд Омладинских бригада 1, 7. спрат 

АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

Београд – Стари Град Мајке Јевросиме 51 

УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ 

Београд-Нови Београд Омладинских бригада 1 

 

 

 

ПАРТИЈА 2 - Канцеларијски намештај са испоруком у местима на територији 

Републике Србије  

 Испорука добара за Партију 2 вршиће се на следећим локацијама: 
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Наручилац/Општина Адреса 

ПОРЕСКА УПРАВА 

Бор Ђорђа Вајферта 

Врање  Краља Стефана Првовенчаног 1 

Вршац Феликса Милекера 17 

Зрењанин-град Трг др Зорана Ђинђића 4 

Јагодина-град   Сквер омладине 3 

Кикинда Трг српских добровољаца 34 

Кладово Краља Александра 35 

Крагујевац-град  27 марта бр.14 

Крагујевац-град Собовица бб (магацин) 

Краљево-град   Трг Јована Сарића 1 

Крушевац-град   Стевана високог 2 

Куршумлија  Вожда Карађорђа 24 

Лесковац-град  Моше Пијаде 4, 

Ниш-Медиjана Страхињића бана бб., 

Ниш-Медиjана Николе Пашића 24  

Ниш-Медиjана Синђелићев трг 

Нови Пазар-град   Авноја бб 

Нови Сад  Модене 7 

Нови Сад Булевар Михајла Пупина 14 

Нови Сад Булевар Михајла Пупина 16 

Нови Сад Сентандрејски пут 165. 

Панчево-град Масарикова бр. 2 

Пирот Српсих владара 87 

Пријепоље   Санџачких бригада 5 

Прокупље  21. Српске дивизије 6 

Сомбор-град Стапарски пут 2 

Сремска Митровица-град Трг краља Петра I 44 

Стара Пазова Светосавска бр. 1 

Суботица-град Корзо бр. 5 

Ужице   Трг партизана 8 

Чачак-град   Градско шеталиште 22 

УПРАВА ЦАРИНЕ 

Вршац Булевар Ослобођења 9 

Димитровград Балканска 103 

Зрењанин-град Царинска 3 

Кладово Дунавска бб 

Крагујевац-град Лепенички булевар 3 

Краљево-град Моше Пијаде 1 

Крушевац-град Јасички пут бб 

Ниш-Палилула Димитрија Туцовића 16, Ниш - Приштина 

Нови Сад Царинска 1 
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Сомбор-град Индустријска зона бб 

Суботица-град Босе Милићевић бб 

Ужице Милоша Обреновића бб 

Шабац-град Београдски пут бб 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 

Алексинац Експозитура Алексинац Момчила Поповића  

бр. 45 

Апатин Експозитура Апатин Српских владара бр. 1 

Бајина Башта Експозитура Бајина Башта Кнеза М. 

Обреновића бр. 24 

Баточина Експозитура Баточина Краља Петра I бр. 64 

Бела Паланка Експозитура Бела Паланка Српских владара 

бб 

Бела Црква Експозитура Бела Црква Јована Поповића бр. 

58 

Босилеград Експозитура Босилеград Георги Димитрова 

бр. 75б 

Бујановац Експозитура Бујановац Косметска бр. 2 

Ваљево-град Филијала Ваљево Вука Караџића бр. 2 

Велика Плана Експозитура Велика Плана Милоша Великог 

бр. 42 

Велико Градиште Експозитура Велико Градиште Житни трг бр. 

2 

Владичин Хан Експозитура Владичин Хан Ратка Павловића 

бр. 1 

Врање Филијала Врање Краља Стефана 

Првовенчаног бр.1 

Вршац Филијала Вршац Феликса Милекера бр. 17 

Голубац Експозитура Голубац Цара Лазара бр. 15  

Горњи Милановац Експозитура Горњи Милановац Карађорђева 

бр. 3 

Жабари Експозитура Жабари Кнеза Милоша  бр. 74  

Зајечар-град Филијала Зајечар Драгослава Срејовића бр. 4 

Зрењанин-град Филијала Зрењанин Трг Др Зорана Ђинђића 

бр. 4 

Јагодина-град Филијала Јагодина Сквер омладине бр. 3 

Кладово Експозитура Кладово 22. септембра бр. 14 

Крагујевац-град Филијала Крагујевац Бранка Радичевића бр. 

16А 

Краљево-град Филијала Краљево Цара Душана бр. 41 

Крушевац-град Филијала Крушевац Трг младих бр. 1 

Кучево Експозитура Кучево Светог Саве бр. 97 

Лајковац Експозитура Лајковац Владике Николаја бр. 6 

Лесковац-град Филијала Лесковац Моше Пијаде бр. 4 

Лозница-град Филијала Лозница Трг Јована Цвијића бр. 11 

Мајданпек Експозитура Доњи Милановац Краља Петра I  

73 
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Мионица Експозитура Мионица Војводе Мишића бр. 

52 

Ниш-Медиjана Филијала Ниш Генeрала Милојка Лешјанина 

бр.19 

Нови Пазар-град Филијала Нови Пазар АВНОЈ-а бб 

Нови Сад Филијала Нови Сад Модене бр. 7 

Осечина Експозитура Осечина Карађорђева бр. 114 

Панчево-град Филијала Панчево Масарикова бр. 2 

Петровац на Млави Експозитура Петровац на Млави Српских 

владара бр. 240 

Пећинци Експозитура Пећинци Слободана Бајића Паје 

бр. 5 

Пирот Филијала Пирот Српских Владара бр. 87 

Прешево Експозитура Прешево Маршала Тита бр. 42 

Прокупље Филијала Прокупље 21 Српске дивизије бр. 6  

Ражањ Експозитура Ражањ Партизанска бр. 34 

Рашка Експозитура Рашка Немањина бр. 10 

Рума Експозитура Рума Железничка бр. 5-7 

Сврљиг Експозитура Сврљиг Хаџићева бр. 21 

Сјеница Експозитура Сјеница Светозара  Марковића 

бр. 15 

Смедерево-град Филијала Смедерево Његошева бр. 8 

Смедеревска Паланка Експозитура Смедеревска Паланка

 Радмиле Шишковић бб 

Сремска Митровица-град Филијала Сремска Митровица Краља Петра I 

бр. 44 

Суботица-град Филијала Суботица Корзо бр. 5 

Сурдулица Експозитура Сурдулица Томе Ивановића бр. 

4 

Тител Експозитура Тител Главна бр. 1 

Тутин Експозитура Тутин Омладинска бр. 4 

Уб Експозитура Уб 3. октобра бр. 2 

Ужице Филијала Ужице Трг Партизана бр. 8 

Чајетина Експозитура Чајетина Краља Александра 

Карађорђевића бр.13 

Чачак-град Филијала Чачак Градско шеталиште бр. 22 

Шабац-град Филијала Шабац Карађорђева бр. 2 

Шид Експозитура Шид Светог Саве бр. 8 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Нови Сад Београдски кеј 11 

МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА, ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 
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БОР  Бор, Моше Пијаде 19 

НЕГОТИН  Неготин, Трг Ђорђа Станојевића 5-1 

КЛАДОВО  Кладово, Саве Ковачевића 1 

ЉИГ  Љиг, Карађорђева 7 

МИОНИЦА  Мионица, Војводе Мишића бб 

УБ  Уб,1 маја 1 

ВАЉЕВО  Ваљево, Карађорђева 31 

БОСИЛЕГРАД Босилеград, Георги Димитрова бб 

БУЈАНОВАЦ  Бујановац, Карађорђа Петровића 113 

ПРЕШЕВО  Прешево, Маршала Тита 36 

СУРДУЛИЦА  Сурдулица, Велибора Стајића 1 

ТРГОВИШТЕ  Трговиште, Краља Петра Карађорђевића 4 

ВЛАДИЧИН ХАН  Владичин Хан, Светосавска бб 

ВРАЊЕ  Врање, Матије Гупца 2 

КЊАЖЕВАЦ  Књажевац, Милоша Обилића 1 

СОКОБАЊА  Сокобања, Војислава Илића 2 

ЗАЈЕЧАР  Зајечар, Пана Ђукића 1 

НОВИ БЕЧЕЈ  Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8 

СЕЧАЊ  Сечањ, Вожда Карађорђа 57 

ЗРЕЊАНИН  Зрењанин, Трг Слободе 10 

ЋУПРИЈА  Ћуприја, 13 октобра 7 

ДЕСПОТОВАЦ  Деспотовац, Стевана Синђелића 2 

ЈАГОДИНА  Јагодина, Књегиње Милице 80 а 

ПАРАЋИН  Параћин ,Томе Живановића 10 

СВИЛАЈНАЦ  Свилајнац, Светог Саве 102 

АДА  Ада, Тргослобођења 1 

КАЊИЖА  Кањижа, Главни трг  3 

КИКИНДА  Кикинда, Трг Српских добровољаца 11 

НОВИ КНЕЖЕВАЦ  Нови Кнежевац, Краља Петра Првог 1 

КОСОВСКА МИТРОВИЦА  Косовска Митровица, Немањина 47 

АРАНЂЕЛОВАЦ  Аранђеловац, Венац слободе 10 

КНИЋ  Кнић 

КРАГУЈЕВАЦ Крагујевац, Саве Ковачевића 7 

КРАГУЈЕВАЦ Крагујевац, Краља Александра 

Карађорђевића 44 

ТОПОЛА Топола, Булевар Краља Александра 9 

КРАЉЕВО Краљево, Трг Јована Сарића 1 

КРАЉЕВО Краљево, Омладинска 2 

НОВИ ПАЗАР Нови Пазар, Авноја 66 

РАШКА Рашка, Светог Саве 18 а 

ТУТИН  Тутин , III Санџачке бригаде бб 33 

ВРЊАЧКА БАЊА  Врњачка Бања, Крушевачка 17 

БРУС  Брус, Краља Петра 120 
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КРУШЕВАЦ  Крушевац, Балканска 63 

ТРСТЕНИК  Трстеник, Краљице Милице 60 

БОЈНИК  Бојник, Трг Ослобођења 12 

ЛЕСКОВАЦ  Лесковац, Пана Ђукића 9 

ВЛАСОТИНЦЕ  Власотинце, Трг Ослобођења 

АЛЕКСИНАЦ  Алексинац, Књаза Милоша 144 

НИШ  Ниш, Страхињића бана бб 

БАЧКА ПАЛАНКА  Бачка Паланка, Жарка Зрењанина 72 

БАЧКИ ПЕТРОВАЦ  Бачки Петровац, Коларчева 6 

БЕОЧИН  Беочин, Светосавска 25 

НОВИ САД  Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10-4 

СРБОБРАН  Србобран, Трг Слободе 2 

ТЕМЕРИН  Темерин, Новосадска 326 

ВРБАС  Врбас, Маршала Тита 78 а 

АЛИБУНАР  Алибунар, Саве Мунћана 

ПАНЧЕВО  Панчево, Трг Краља Петра I 2-4 

ВРШАЦ  Вршац, Светосавски трг 10 

БАБУШНИЦА  Бабушница, Саше Ивковић 26 

ДИМИТРОВГРАД  Димитровград, Нишава 16 

ПИРОТ  Пирот, Српских владара 83 

ГОЛУБАЦ  Голубац, Цара Лазара 1 

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ  Петровац на Млави, Српских владара 165 

ПОЖАРЕВАЦ  Пожаревац, Дринска 2 

СМЕДЕРЕВО Смедерево, Трг Републике 7 

СМЕДЕРЕВО Смедерево, Трг Републике 5 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА  Смедеревска Паланка, Вука Караџића 22 

ВЕЛИКА ПЛАНА  Велика Плана, Николе Пашића 15 

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ Велико Градиште, Сремска 1 

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ Велико Градиште, Житни трг 1 

БЛАЦЕ Блаце, Браће Вуксановић 2  

КУРШУМЛИЈА  Куршумлија, Вука Караџића 14 

ПРОКУПЉЕ  Прокупље, Такова 2 

АПАТИН  Апатин, Средња 1 

КУЛА  Кула, Лењинова 11 

ОЏАЦИ  Оџаци, Кнез Михајлова 24 

СОМБОР  Сомбор, Трг Цара Уроша 1 

ИНЂИЈА  Инђија ,Војводе Степе 10 

ПЕЋИНЦИ  Пећинци, Јове Негушевића 1 

РУМА  Рума, Главна 152 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА  Сремска Митровица, Светог Димитрија 8 

СТАРА ПАЗОВА  Стара Пазова, Ћирила и Методија 18 

ШИД  Шид, Кнеза Милоша 2 

БАЧКА ТОПОЛА  Бачка Топола, Маршала Тита 47 
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СУБОТИЦА  Суботица, Трг Лазара Нешића 1 

АРИЉЕ  Ариље, Светог  Ахилија 53 

БАЈИНА БАШТА  Бајина башта, Кнеза Михаила Обреновића 

29/1 

ЧАЈЕТИНА  Чајетина, Златиборска 6 

НОВА ВАРОШ  Нова Варош, Карађорђева 32 

ПОЖЕГА  Пожега, Вука Караџића 9 

ПРИБОЈ  Прибој, 12.јануара 108 

ПРИЈЕПОЉЕ  Пријепоље, Санџачких бригада 47 

СЈЕНИЦА  Сјеница, Краља Петра 1 

УЖИЦЕ Ужице, Видовданска 34 б 

УЖИЦЕ Ужице, ДимитријеТуцовића 52 

ЧАЧАК  Чачак, Жупана Странцимира 2 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  Горњи Милановац,Тихомира Матијевића 2 

ГУЧА  Гуча, Република бб 

ИВАЊИЦА  Ивањица, Венијамина Маринковића 1 

КРУПАЊ  Крупањ, Маршала Тита 2 

ЛОЗНИЦА  Лозница ,Владе Зечевића 4 

ЉУБОВИЈА  Љубовија, Војводе Мишића 45 

МАЛИ ЗВОРНИК  Мали Зворник, Краља Петра I 38 

ШАБАЦ  Шабац, Господар Јевремова 6 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Бајина Башта ГП Бајина Башта 

Бачка Паланка ГП Бачка Паланка  

Бачка Паланка ГП Нештин  

Бела Црква ГП Калуђерово 

Богатић ГП Бадовинци 

Босилеград ГП Рибарци 

Бујановац ГП Прохор Пчињски 

Вршац ГП Ватин 

Димитровград ГП Градина 

Зајечар-град ГП Вршка чука 

Кањижа ГП Хоргош 

Кикинда ГП Наково 

Лозница-град ГП Трбушница 

Љубовија ГП Љубовија 

Мали Зворник ГП Мали Зворник 

Нова Црња ГП Српска Црња 

Нови Кнежевац ГП Ђала 

Оџаци ГП Богојево  

Прешево ГП Прешево 

Прибој ГП Увац 

Прибој ГП Ваган 
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Прибој ГП Прибој 

Прибој ГП Царево поље 

Пријепоље ГП Јабука 

Пријепоље ГП Гостун 

Пријепоље ГП Врбница 

Сечањ ГП Јаша Томић 

Сомбор-град ГП Бездан  

Сремска Митровица-град ГП Јамена 

Сремска Митровица-град ГП Сремска Рача  

Суботица-град ГП Келебија 

Суботица-град ГП Бачки виногради 

Сурдулица ГП Стрезимировци 

Сурдулица ГП Стрезимировци 

Сурдулица ГП Стрезимировци 

Тутин ГП Шпиљани 

Тутин ГП Годово 

Ужице ГП Котроман 

Чока ГП Врбица 

Шид ГП Батровци 

Шид ГП Сот  

Шид ГП Љуба  

  5. Гарантни рок 

 Гарантни рок на испоручена добра je 24 месеца, од дана испоруке и 

монтаже. 

  6. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 

квалитета 

  Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање/пријем 

добара.  

  У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету 

испоручених добара (важи за обе партије), понуђач мора исте отклонити најкасније у 

року од 3 дана, од дана сачињавања записника о рекламацији или заменити добро на 

коме је утврђен недостатак у супротном наручилац задржава право да раскине уговор.  

 Лице одговорно за реализацију уговора одређује сваки Наручилац 

појединачно. 

 Уколико се укаже потреба за набавком неспецифицираних добара из 

члана 13. Оквирног споразума, лице задужено за праћење реализације уговора дужно је 

да води евиденцију о износу утрошених средства за не специфицирана добра и да при 

истеку уговора приложи извештај уз плаћање последње фактуре по уговору. Извештај 

мора да садржи доказе да цена неспецифицираних добара не може бити већа од 

упоредиве тржишне цене. 

 

  7. Безбедносна провера  

  Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да након потписивања 

уговора, на захтев наручиоца а у зависности од безбедносне категорије објекта у којем 

се врши испорука, у року од пет дана достави имена ангажованих извршилаца посла и 

попуњен образац - Упитник о идентификационим податцима својеручно потисан за 

сваког запосленог појединачно,  као и податке о возилима која ће користити приликом 

доставе и монтаже добара ради безбедносне провере од стране надлежне службе 

Министарства унутрашњих послова Републике Србије. 
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IV 

 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)  

И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

 1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА) 

 Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 

  Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 

  1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

 

Доказ за правно 

лице: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 

из регистра надлежног Привредног суда; 

Доказ за 

предузетнике: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из 

одговарајућег регистра; 

 

 1.2. 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; 
 

Доказ за правно  

лице: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда 

на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних 

дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски 

заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала (захтев се може 

поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 

законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

Доказ за 

предузетнике и за 

физичка лица : 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за 

неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети 

према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. 
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 1.3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 
 

Доказ за правно  

лице: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 

локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

Доказ за 

предузетнике: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 

управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

Доказ за физичко 

лице: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 

управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда 

 

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 

Доказ за правно  лице: 
Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране 

понуђача која је саставни део конкурсне документације  
Доказ за предузетнике: 

Доказ за физичко лице: 

 

 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

 2.1. Финансијски и пословни капацитет за обе партије 
 

  2.1.1. Финансијски капацитет  
 

Укупно остварен приход за 2016, 2017. и 2018. годину - минимално 

80.000.000,00 динара без ПДВ-а  (члан 77. став 2. тачка 2 Закона о јавним набавкама), 

без обзира да ли се понуда подноси за једну или обе партије. Рачун понуђача не сме 

бити ниједан дан у блокади у претходном периоду од 24 месеци од датума објављивања 

Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. 
 

Доказ за правно  

лице: 

 

- Биланс успеха и Биланс стања за 2016, 2017 и 2018. годину на 

прописаном обрасцу (АОП 1001) или Потврду о регистрацији 

редовног годишњег финансијског извештаја за 2016, 2017 и 2018. годину 

од Агенције за привредне регистре (АОП 1001)  

- Потврда Народне банке да рачун понуђача  није био ниједан дан у 

блокади у претходном периоду од 24 месеци од датума објављивања 

Позива за подношење понуда. 

- Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН), који мора да садржи 

статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за 

2016, 2017 и 2018. годину. 

Доказ за 

предузетнике који 

у складу са 

Законом 

рачуноводству 

воде пословне 

књиге по систему 

простог 

књиговодства: 

- Биланс успеха за 2016, 2017 и 2018. годину 

- Порески биланс (ПБ 2 образац) и пореску пријаву (ППДГ-1) за 

утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних 

делатности, издат од стране надлежног пореског органа на чијој 

територији је регистовао обављање делатности за 2016, 2017 и 2018. 

годину и 

- Потврда Народне банке да рачун понуђача  није био ниједан дан у 

блокади у претходном периоду од 6 месеци од датума објављивања 

Позива за подношење понуда. 
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Доказ за остале 

предузетнике: 
- Потврда о промету код пословне банке за 2016, 2017 и 2018. годину. 

Доказ за физичко 

лице: 
- Потврда о промету код пословне банке за 2016, 2017 и 2018. годину. 

  
  2.1.2. Пословни капацитет  за обе партије 

Понуђач треба да располаже неопходним пословним капацитетом 

(вредност испоручених добара која су предмет јавне набавке у 2015, 2016, 2017, 2018  и 

2019) години – минимум 90.000.000,00 динара, без ПДВ-а, чији је предмет ентеријерско 

опремање, од чега најмање 1 (један) уговор треба да има испоруку у вредности од 

минимум 25.000.000,00 динара без ПДВ-а, без обзира да ли се понуда подноси за једну 

или обе партије.  
 

Доказ за правно  

лице: 

Вредност испоручених добара чији је предмет ентеријерско 

опремање – доказују се: 

- потврдом од референтних наручилаца – купаца са исказаним 

вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи 

све захтеване податке и попуњавањем Списка референтних 

наручилаца са фотокопијама уговора који могу бити и из ранијег 

периода;  

- списком испоручених добара у претходних пет обрачунских 

година 2015, 2016, 2017,  2018. И 2019. године, оверен и потписан од 

стране oвлашћеног лица понуђача.  

 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

 

 Сертификат 
   

   Понуђач мора да поседује важећи сертификат о испуњености захтева 

стандарда и то:  

  - ISO/SRPS ISO 9001 (систем менаџмента квалитетом);  

  - ISO/SRPS ISO 14001 (систем менаџмента заштите животне средине); 

  - ISO/SRPS OHSAS 18001 (систем управљања заштитом и безбедношћу 

на раду); 

  - ISO/SRPS ISO 22301 (систем менаџмента континуитета пословања) и 

  - FSC COC (ланац одговорности).  

  Понуђач је дужан да прати усаглашеност са наведеним сандардима и 

достави важеће током трајања оквирног споразума односно уговора. 
 

Доказ за правно  

лице: 

Као доказ да поседује  тражене сертификате понуђач доставља: 

 - Фотокопије важећих сертификата према стандарду: ISO /SRPS 

ISO 9001 (систем менаџмента квалитетом), ISO /SRPS ISO 14001 

(систем менаџмента заштите животне средине) и ISO/ SRPS OHSAS 

18001 (систем управљања заштитом и безбедношћу на раду) 

издати од стране акредитоване (овлашћене) институције ISO/ SRPS 

ISO 22301 (систем менаџмента континуитета пословања) и FSC 

COC (ланац одговорности), издати од стране акредитоване 

(овлашћене) институције. 

 

 

  2.2. Технички и кадровски капацитет за све партије 

 

      2.2.1. Технички капацитет за обе партије 

  Понуђач на дан подношења понуде треба да располаже довољним 

техничким капацитетима и то: 

 - машинама:  

 1) хоризонталним форматизером 1 комад ;  
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 2) машина за кантовање 1 комад; 

 3) машина за двострано кантовање 1 комад; 

 4) полуаутоматска машина за обраду кривих рубова 1 комад; 

 

 5) ЦНЦ обрадни центар 1 комад; 

 6) типл машина 1 комад; 

 7) вакум преса 1 комад и 

 8) компјутерска машина за шивење и штепање 1 комад. 

 

 -  производним и магацинским простором : 

  за Партију 1  - величине од минимум 500 м2 у Београду, у својини или 

по основу закупа,  

  за Партију 2 -  величине од минимум по 100 м2  у Новом Саду, Нишу и 

Чачку у својини или по основу закупа. 

 

  - најмање 8 (oсам) регистрованих затворених транспортних возила за 

доставу носивости oд 3,5 тоне (у својини, по основу лизинга или по основу закупа); 

 

Доказ за правно  

лице: 

- Као доказ да поседује  машина понуђач доставља:  

фотокопије Извода из пописне листе, са стањем на дан 31.12.2019. 

године која мора да садржи: прву страну, последњу страну са 

потписима чланова пописне Комисије и стране на којима су 

назначени захтевани технички капацитети. Понуђач је дужан да 

сваку страну овери печатом, стави потпис одговорног лица и да 

видно означи захтеване техничке капацитете.  

За опрему (техничке капацитете) купљену у 2020. години доставља 

се фотокопија фактуре (са јасно назначеним позицијама захтеваних 

техничких капацитета); 

Копија стручних налаза о прегледу и испитивању опреме за рад 

издату од институције која је лиценцирана за обављање прегледа и 

испитивање опреме за рад. 

- Као доказ о поседовању магацина понуђач доставља: 

власнички лист, уговор о купопродаји или уговор о закупу 

магацина,  

- Као доказ о поседовању возила понуђач доставља: 

копију саобраћајне дозволе или читач саобраћајне дозволе, 

фотокопију полисе осигурања, које важе на дан отварања понуда, а 

уколико возило није у својини понуђача и копију уговора који 

представља неки од наведених правних основа за поседовање 

возила. 

 

  2.2.2. Кадровски капацитет 

 

  2.2.2. Кадровски капацитет за обе партије 

  Кадровски капацитет се односи на број запослених лица код понуђача или 

радно ангажованих по другом правном основу у складу са важећим Законом о раду  

(„Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – 

Одлука УС). 

   Понуђач мора да има запослена или радно ангажована следећа лица 

која ће бити одговорна за извршење оквирног споразума односно уговора и квалитет 

пружених услуга: 

  - 1 дипломиранa инжењера Шумарског факултета за прераду дрвета; 

  - 1 дипломиран инжињер архитектуре или 1 дипломирана дизајнера 

ентеријера и намештаја; 

  - 50 радника ангажованих на пословима столара и/или пословима 

склапања и монтаже намештаја; 
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  - 4 радника ангажована на пословима тапетара и  

  - 8 возача са возачком дозволом Ц категорије.  
 

   Најмање један од запослених или радно ангажованих 

инжењера/дизајнера мора имати сертификат издат од AUTODESK-а за рад на 

AutoCAD-у 2D. 

 

 Доказ 

за правно  лице: 

 Понуђач је дужан да за сва радно ангажована лица достави:  

- Фотокопију обрасца М-3а, М, М-А или други одговарајући 

образац, из којег се види да су запослена или радно ангажована 

лица пријављено на пензијско осигурање. Уз обрасце доставити 

за радно ангажована лица, уговор о радном ангажовању  

закључен са послодавцем;  

- фотокопије дипломе или потврде факултета за инжењере 

шумарства а за запосленог или радно ангажованог инжењера са 

сертификатом и фотокопијом сертификата од AUTODESK-а за 

рад на AutoCAD-у 2D; 

- фотокопија важеће возачке дозволе за возаче Ц категорије. 

 

2. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО 

ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 

делимично поверити подизвођачу.  

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу дужан је да наведе 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. 

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико оквирни 

споразум, односно уговор буде закључен између наручиоца и понуђача, тај подизвођач 

ће бити наведен у оквирном споразуму, односно уговору. 

 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености 

обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ (чл. 75. ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

УСЛОВА. 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача. 

 

 

Доказ: 
Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача  

 

3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА 

ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 Понуду може поднети група понуђача.  

 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из 

Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75.ЗЈН) И 

УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, а додатне услове 

испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.  

  Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи 

следеће:  
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 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 

поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 

уговора. 

  Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 

солидарно према наручиоцу. 

 

 

Доказ: 
 

Споразум понуђача доставити у понуди 
 

 Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним 

копијама, осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом. 

 Управа за заједничке послове може пре доношења одлуке о 

закључењу оквирног споразума писмено затражити од понуђача да у року од пет 

дана од дана позива достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа. 

 Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или 

оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Управу за 

заједничке послове односно Наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке 

о закључењу оквирног споразума, односно закључења уговора, односно током 

важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.  

 Уколико је понуђач у складу са чланом 78. Закона о јавним 

набавкама, уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења 

понуде доказује испуњеност обавезних услова, ако наведе интернет страницу на 

којој су тражени подаци (докази) јавно доступни. 

 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су 

тражени подаци (докази) јавно доступни. 

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. Ако понуђач није могао да прибави 

тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка 

подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач 

има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће 

дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.  

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из 

члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи 

своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену 

пред судским или органом управе, јавним бележником (нотар) или другим 

надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском 

језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача. 
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И З Ј А В А 

 

 

 

 

којом понуђач: ______________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 

из _____________________ у отвореном поступку централизоване јавне набавке број    

10/2020, чији је предмет набавка канцеларијског намештаја, под пуном материјалном и 

кривичном  одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 

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

и да нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде. 

 

 

Датум:____________________ 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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И З Ј А В А 

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

 

 

 

 

којом понуђач_______________________________________________________________ 
(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________ у 

отвореном поступку централизоване јавне набавке број 10/2020, чији је предмет 

набавка канцеларијског намештаја, под пуном материјалном и кривичном  

одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине и да нема 

забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде. 

 

 

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати 

 

 

Датум:____________________ 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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И З Ј А В А 

 

 

 

 

којом члан групе: ___________________________________________________________ 
(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

из _____________________ у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 

10/2020, чији је предмет набавка канцеларијског намештаја, под пуном материјалном и 

кривичном  одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 

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

и да нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

Датум:_________________ 

 

 

 Потпис овлашћеног лица  
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И З Ј А В А 
 

 

  

 У предметној јавној набавци подизвођачу ________________________из  

________________________________, делимично поверавам _____________ % укупне 

вредности набавке, а што се односи на:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Напомена:  Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу  

 не може бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета  

             набавке који ће се извршити преко подизвођача. 

 
У случају потребе Изјаву копирати 

 

 

 

Датум: ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица 
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Партија 1 

Партија 2  

 

 

2.1.2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

Ред.  
бр. 

Списак референтних наручилаца – купаца 
Вредност  

Испоручених добара  

1 2 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали 

или фотокопије.  

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову 

табелу  
и образац бр. 1 – копирати. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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Партија 1 

Партија 2  

Образац бр. 1 

 

Назив  

референтног 

наручиоца-

купца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 
 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

П О Т В Р Д У 

 
којом потврђујемо да је ____________________________________________________у   

2015, 2016, 2017,  2018. И 2019. години, извршио испоруку намештаја за ентеријерско 

опремање у укупној вредности од ______________________________________(словима: 

________________________________________________________динара), без ПДВ-а.

  

Потврда се издаје на захтев _______________________________________________ради 

учешћа у јавној набавци број 10/2020, чији је предмет набавка канцеларијског 

намештаја и у друге сврхе се не може користити.  

 

 

  

  Наручилац-Купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 
Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 

 

 

  

Место  

Датум:  
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2.2.1. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Обе партије 

ПОСЕДОВАЊЕ  НАЈМАЊЕ 8 (ОСАМ) РЕГИСТРОВАНИХ ЗАТВОРЕНИХ 

ТРАНСПОРТНИХ ВОЗИЛА ЗА ДОСТАВУ НОСИВОСТИ OД 3,5 ТОНЕ  

  

Ред. 

Бр. 
Марка, тип и регистарски 

 број возила 
Правни основ коришћења 

(својина, лизинг или закуп) 

1. 

  

2. 

  

3. 

  

4. 

  

5. 

  

6. 

  

7. 

  

8. 

  

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 
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ЗА ПАРТИЈУ 1 

 

 

 

МАГАЦИН У БЕОГРАДУ 

 

Навести адресу и величину објеката  
 

 

 

 

 1. __________________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________________ 

(Уписати) 

 

 

Напомена: Понуђач треба да поседује минимум 500м2 . 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 
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ЗА ПАРТИЈУ 2 

 

 

 

 

МАГАЦИН У НОВОМ САДУ, ЧАЧКУ и  НИШУ 

 

 

 

Навести адресу и величину објеката  
 

 

 

 

 

1. __________________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________________ 

 

 3. ___________________________________________________________________ 

(Уписати) 

 

        Напомена: Понуђач треба да поседује минимум 100м2 у сваком граду. 

 

 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 
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 2.2.2. Кадровски капацитет за обе партије 

 

 - најмање 1 инжењера шумарства за прераду дрвета; 

 - најмање 1 инжењера архитектуре или  1 дипломираног дизајнера 

ентеријера и намештаја; 

       - 50 радника ангажованих на пословима столара и/или пословима 

склапања и монтаже намештаја; 

       - 4 радника ангажована на пословима тапетара и  

       - 8 возача са возачком дозволом Ц категорије.  
 

 

Ред.  

бр. 
Име и презиме запослених инжењера  

Профил и степен 

стручне спреме 
1 2 3 

1.   
 

2.   
 

   (уписати податке у табелу) 

 

 

 

 

Ред.  

бр. 
Име и презиме запосленог инжењера са сертификатом 

1 2 

1.   

   (уписати податке у табелу) 

 

 

 

 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запосленог 

дипломираног архитекте или дизајнера 

ентеријера и намештаја 

Профил и степен стручне 

 спреме 

1 2 3 

1.   
 

2.   
 

(уписати податке у табелу) 
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50 радника ангажованих на пословима столара и/или пословима склапања и 

монтаже намештаја 
 

Ред.  

бр. 
Име и презиме запослених лица 

Профил и степен стручне 

спреме 

1 2 3 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

4.   
 

5.   
 

6.   
 

7.   
 

8.   
 

9.   
 

10.   
 

11.   
 

12.   
 

13.   
 

14.   
 

15.   
 

16.   
 

17.   
 

18.   
 

19.   
 

20.   
 

21.   
 

22.   
 

23.   
 

24.   
 

25.   
 

26.   
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Ред.  

бр. 
Име и презиме запослених лица 

Профил и степен стручне 

спреме 

1 2 3 

27.   
 

28.   
 

29.   
 

30.   
 

31.   
 

32.   
 

33.   
 

34.   
 

35.   
 

36.   
 

37.   
 

38.   
 

39.   
 

40.   
 

41.   
 

42.   
 

43.   
 

44.   
 

45.   
 

46.   
 

47.   
 

48.   
 

49.   
 

50.   
 

(уписати податке у табелу) 
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Ред.  

бр. 

Име и презиме запослених  лица на 

пословима тапетара 

Профил и степен стручне  

спреме 
1 2  

1.   
 

2.   
 

3.   
 

4.   
 

(уписати податке у табелу) 

 

 

 

Ред.  

бр. 
Име и презиме запослених  возача са дозволом Ц категорије 

1 2 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

    (уписати податке у табелу 

 

 

 

 

Напомена: У случају потребе образац фотокопирати 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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V 

УПУТСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

  1. Подаци о језику 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

  Сва документа у понуди морају бити на српском језику. 

 Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски 

језик. 

 

  2. Посебни захтеви у погледу начина припремања понуде 

  Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у 

обрасце који су саставни део конкурсне документације. 

  Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у 

целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 

замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете 

листови или печат. 

  Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне 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. 

    Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке 

понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 

на извршење јавне набавке, а који садржи: 

 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 

поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 

уговора. 

  Споразумом се уређују и друга питања одређена конкурсном 

документацијом.  

  Група понуђача није дужна да се повезује у одређени правни облик како 

би могла да поднесе заједничку понуду. 

  Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан 

групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача у 

предметној јавној набавци. У том случају Образац „Подаци о понуђачу“ се не 

попуњава. Све Изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу 

попуњавају, потписују и оверавају овлашћена лица свих чланова групе.  

            Обрасце које се односе на пословни, технички и кадровски капацитет 

потписује носилац посла односно  члан групе кога чланови групе одреде споразумом.

  

 

 3. Подношење понуде 

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 

 Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста 

буде примљена од стране Управе за заједничке послове до датума и часа одређеног у 

позиву за подношење понуде. 

 Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној 

коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
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 Понуде се достављају на адресу: Управа за заједничке послове 

републичких органа, Београд, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14. Коверат или 

кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ 

ОТВАРАЈ", назив и број јавне набавке, а на полеђини назив и број партије за коју се 

подноси понуда, број телефона и адреса понуђача. 

 Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена у Управи за 

заједничке послове до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде. 

 По oкончању поступка отварања понуда, све неблаговремено поднете 

понуде, биће неотворене враћене понуђачима са назнаком да су поднете 

неблаговремено. 

 Понуђач може да поднесе понуду за једну или за обе партије. 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 

  4. Понуда са варијантама није дозвољена 

 

  5. Начин измене, допуне и опозива понуде 

  Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или 

опозове своју понуду и то непосредно или путем поште, на начин који је одређен за 

подношење понуде, са јасном назнаком који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља. 

 

  6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде 

  Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више 

заједничких понуда. 

 

7. Подизвођач 

  Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 

делимично поверити подизвођачу.  

  Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу дужан је да наведе 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. 

  Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између 

наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

  Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

  Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача. 

 

  8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде 

  Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 

поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 

уговора. 

  Споразумом се уређују се и друга питања која одређена конкурсном 

документацијом.  

  Група понуђача није дужна да се повезује у одређени правни облик како 

би могла да поднесе заједничку понуду. 
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 9. Валута  

 Цена мора бити изражена у динарима, без  ПДВ-а, FCO наручилац. Цена 

је фиксна и не може се мењати за све време важења оквирног споразума, односно 

појединачно закљученог уговора. 

 У цену добара урачунати и све зависне трошкове (транспорт, испорука, 

монтажа…).  
  

   10. Начин и услови плаћања  

  Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана службеног пријема 

фактуре од стране наручиоца, испостављене за добара испоручена у претходном 

месецу. Свака достављена фактура мора да садржи број и датум закљученог оквирног 

споразума односно уговора. 

  Понуђач је дужан да изврши  регистрацију фактуре у складу са 

Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за 

исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура (Службени 

гласник број РС 7/2018, 59/2018 и 8/2019). Достављене фактуре морају имати у 

садржају број и датум закљученог уговора о испоруци предметних добара. 

  Обавезе Наручиоца из појединачних уговора које доспевају у наредној 

буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу 

бити одобрена за наредну буџетску годину. 

 

 11. Неспецифицирана добра 

 Имајући у виду да су у оквирном споразуму исказане количине 

намештаја оквирне, наручилац задржава право, уколико се укаже потреба за набавком 

намештаја другачијих техничких  карактеристика од описаних у спецификацији 

оквирног споразума (неспецифицирана добра), да  у оквиру свих закључених уговора, 

прибави добра другачијих техничних карактеристика од специфицираних у висини која 

не прелази 5% од вредности свих закључених уговора, током примене оквирног 

споразума. Добављач може да изврши испоруку предметних добара само уз писмену 

сагласност овлашћеног лица Наручиоца. На писани захтев овлашћеног лица Наручиоца, 

Добављач је дужан да достави Наручиоцу цену неспецифицираних добара у року од 24 

часа, од пријема захтева.  

  Цене неспецифицираних добара не могу бити веће од упоредивих 

тржишних цена.  

 Код Наручиоца који користе могућност набавке добара другачијих 

карактеристика од описаних у спецификацији уговора из оквирног споразума 

(неспецифицирана добра), испод спецификације добара потребно је додати још једну 

рубрику – ставку која ће гласити на „неспецифицирана добра“ која ће бити изражена у 

номиналном износу. 

 Укупна вредност неспецифицираних добара, из свих закључених 

уговора из оквирног споразума не може бити већа од 5% од вредности које је 

Наручилац одредио као процењену вредност за појединачну партију. 

 Наручиоци су дужни да приликом набавке неспецифицираних добара из 

појединачно закључених уговора, поштују основна начела Закона о јавним набавкама и 

да у свему поступају у складу са одредбама члана 39. Закона, тако да уговорена цена не 

буде већа од упоредиве тржишне цене. 

 

 

 12. Заложно право 

 Потраживања из појединачно закључених уговора не могу се уступати 

другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно 

право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство 

обезбеђења према трећим лицима. 
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 13. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У ОКВИРНОМ 

СПОРАЗУМУ 

 

 13.1. Сопствена меница за озбиљност понуде 

 Понуђач је дужан да у понуди достави: 

                           - Попуњену сопствену меницу за озбиљност понуде, у висини од 2% од 

вредности понуде без ПДВ-а оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање 

и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ 

бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о 

ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени 

гласник РС“ бр. 56/2011);  

 - Менично овлашћење да се меницa у висини од 2% од вредности 

понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у року који траје 

најмање док траје рок важности понуде, у случају да понуђач по истеку рока за 

подношење понуде измени, допуни, опозове своју понуду или не закључи уговор о 

јавној набавци а његова понуда је оцењена као најповољнија, или не поднесе средство 

финансијског обезбеђења прописано конкурсном документацијом; 

 - Потврду о регистрацији менице; 

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не 

старијим од 30 дана, од дана отварања понуда. 

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.  

 Меница се доставља за сваку партију посебно, јер Управа за 

заједничке послове закључује оквирни споразум са понуђачем за сваку партију 

посебно. 

 

 
  

 Напомена: Модел како треба попунити сопствену меницу  

 

.2. Сопствена меница за добро извршење посла 

 Понуђач је дужан да у тренутку закључења оквирног споразума достави 

Управи за заједничке послове: 

 -  Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла у висини од 

10% од вредности оквирног споразума, оверену, потписану од стране лица овлашћеног 

за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету 

(„Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 

31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра 

меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011);  

 - Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности 

оквирног споразума без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у 



Страна 38 од 151 
 

Управа за заједничке послове републичких органа,      јануар - 2020 

Београд, Немањина 22-26 – ЦЈН  10/2020      

року који траје најмање 30 дана дуже од истека рока важности оквирног споразума, у 

случају неизвршења обавеза по закљученом оквирном споразуму; 

 - Потврду о регистрацији менице;  

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не 

старијом од 30 дана, од дана закључења оквирног споразума. 

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора 

бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.  

 У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење 

остаје на снази.  

 Меница се доставља за сваку партију посебно, јер Управа за 

заједничке послове закључује оквирни споразум са понуђачем за сваку партију 

посебно. 

 

 14. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРИЛИКОМ 

ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 
 

 14.1. Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла за 

појединачне  уговоре, чија вредност прелази износ од милион динара 

 Понуђач је дужан да у тренутку закључења појединачног уговора, преда 

наручиоцу као средство финансијског обезбеђења, oригинал банкарску гаранцију за 

добро извршење посла, у висини од 10% од укупне уговорене цене, без ПДВ-а, која 

мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности појединачног уговора. 

  Банкарска гаранција се доставља за сваки појединачни уговор. 

 Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и 

платива на први позив, без приговора  и биће саставни део уговора. 

 

 

 14.2. Сопствена меница за добро извршење посла за појединачне 

уговоре чија је вредност  до милион и милион  динара   

 Понуђач је дужан да у тренутку закључења појединачних уговора преда 

Наручиоцу: 

 -  Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла, у висини од 

10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица 

овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном 

промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 

62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења 

Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011);  

 - Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% од укупне 

уговорене цене без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у року 

који траје најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора, у случају 

неизвршења уговорних обавеза;  

 - Потврду о регистрацији менице;  

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не 

старијом од 30 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.  

 Меница за добро извршење посла се доставља за сваки појединачно 

закључени уговор. 
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 14.3. Оригинал банкарска гаранција за отклањање грешака у 

гарантном року за појединачне уговоре чија вредност прелази износ од милион 

динара 

 Понуђач је дужан да у тренутку примопредаје предмета појединачних 

уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу oригинал банкарску 

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у висини од 10 % од укупне 

уговорене цене, без ПДВ-а, која мора трајати најмање 5 дана дуже од истека гарантног 

рока. 

  Банкарска гаранција се доставља за сваки појединачни уговор. 

 Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и 

платива на први позив, без приговора. 

 

 14.4. Сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року 

за појединачне уговоре чија је вредност до милион динара и милион динара   

 Понуђач је дужан да у тренутку примопредаје предмета појединачних 

уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу. 

  - Попуњену сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном 

року, у висини од 10 % од укупне уговорене цене без ПДВ-а, потписану и оверену, од 

стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о 

платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 

43/2004, 2/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину 

вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011); 

              - Менично овлашћење да се меницa у висини од 10 % од укупне 

уговорене цене без ПДВ-а, са роком важења 5 дана дуже од  гарантног рока, без 

сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних 

обавеза по закљученом уговору; 

 - Потврду о регистрацији менице; 

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не 

старијим од 30 дана, од дана извршења уговорне обавезе.  

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.  

  

 15.  Реализација средства финансијског обезбеђењa 
 Управа за заједничке послове и Наручиоци са списка могу реализовати 

средство финансијског обезбеђења уколико понуђач не изврши уговорне обавезе. 

 

 16. Заштита података Управа за заједничке послове и наручиоца 

 Управа за заједничке послове и Наручилац ће захтевати заштиту 

поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове 

подизвођаче. 

 Потписана и оверена Изјава о чувању поверљивих података је саставни 

део конкурсне документације и  биће саставни део оквирног споразума, односно 

појединачног уговора. 

 Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их 

чува и штити, без обзира на степен те поверљивости. 

 

 17. Заштита података понуђача 
 Управа за заједничке послове и наручилац ће чувати као поверљиве све 

податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као 

поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. 

Одбиће се давање информација које би значиле повреду поверљивости података 

добијених у понуди.  
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 Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, 

цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 

рангирање понуде.  

 

                       18.  Додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде 

  Заинтересована лица могу, у складу са чланом 63. Став 2 Закона о 

јавним набавкама, тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда и 

то предајом на писарници Управа за заједничке послове реубличких органа радним 

данима од понедељка до петка у времену од 7,30 часова до 15,30 часова или путем 

факса на број 011/3615-867 или 011/2656-336. 

  Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези 

са припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, 

број телефона и факса у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним набавкама којом 

се прописује комуникација у поступку јавне набавке. 

  Управа за заједничке послове ће у року од три дана од дана пријема 

захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове 

републичких органа, Београд, Немањина 22-26 уз напомену "Објашњења – 

централизована јавна број 10/2020, чији је предмет набавка канцеларијског намештаја“.
  

 19. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 

 После отварања понуда Управа за заједничке послове може у фази 

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 и 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

 Уколико буде оцењно да су потребна додатна објашњења или је 

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

понуђачу ће бити остављен примерен рок да поступи по позиву односно да омогући 

контролу (увид).   

 Управа за заједничке послове може уз сагласност понуђача, да изврши 

исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном 

поступку отварања понуда. 

 У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је 

јединична цена.  

 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, његова 

понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

 20. Критеријум за рангирање понуда  

 Одлука о закључењу оквирног споразума за обе партије биће донета 

применом критеријума најнижа понуђена цена. 

 

  21. Понуде са истом понуђеном ценом   
  У случају да два или више понуђача понуде исту укупну цену биће 

изабрана понуда понуђача који понуди краћи рок испоруке добара. Резервни 

критеријум се односи на обе партије. 

 

 22. Накнада за коришћење патента 

 Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду 

зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 

 

 23. Захтев за заштиту права  

  Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано 

лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у предметном 
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поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 

поступања Управе за заједничке послове која спроводи поступак противно одредбама 

закона. 

  Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 

набавке, против сваке радње Управе за заједничке послове.  

  Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 

позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 

ако је примљен у Управи за заједничке послове  најкасније седам дана пре истека рока 

за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 

захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао на евентуалне недостатке и 

неправилности, а исти нису отклоњени. 

  Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које су предузете пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става три ове тачке, сматраће 

се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

  После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума, односно 

одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од 

дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

  Потпуни захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. ЗЈН, 

садржи следеће податке: 

 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

 2) назив и адресу Управе за заједничке послове; 

 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о  

         одлуци Управе за заједничке послове која спроводи поступак; 

 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 

 7) потпис подносиоца. 

  Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156.ЗЈН. 

 Као доказ о уплати таксе  у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН 

прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи 

следеће елементе: 

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

(поште); 

- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да 

потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно 

налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; 

- износ таксе у висини од 120.000,00 динара; 

- жиро рачун број:  840-30678845-06; 

- шифра плаћања:153 или 253; 

- позив на број: редни број јавне набавке; 

- сврха: такса за ЗЗП, Управа за заједничке послове републичких 

органа и број јавне набавке; 

- корисник: Буџет Републике Србије; 

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту 

права за којег је извршена уплата таксе; 

- потпис овлашћеног лица банке (поште). 

2. Налог за уплату, први примерак, оверан потписом овлашћеног лица 

или печатом банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе наведене под тачком 1. 

  Захтев за заштиту права се подноси Управа за заједничке послове 

републичких органа, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за 

заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 



Страна 42 од 151 
 

Управа за заједничке послове републичких органа,      јануар - 2020 

Београд, Немањина 22-26 – ЦЈН  10/2020      

 24. Обавештење о закључењу оквирном споразуму 

  Управа за заједничке послове објављује на Порталу јавних набавки  

обавештење о закључењу оквирног споразума, а на својој интернет презентацији 

објављује закључене  оквирне споразуме са потребном пратећом докуметацијом за 

њихову реализацију. 

  

 25. Начин и услови закључења појединачних уговора 
 Након закључења оквирног споразума са једним понуђачем, када 

настане потреба за предметом набавке, Наручилац ће упутити Добављачу позив за 

закључење уговора за сваку партију појединачно. 

 Приликом закључивања појединачних уговора не могу се мењати битни 

услови из оквирног споразума. У току трајања оквирног споразума наручилац може 

закључити више појединачних уговора у складу са својим потребама. 

 Уговори о јавној набавци који се закључују на основу оквирног 

споразума, морају се доделити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се 

трајање појединих уговора, закључених на основу оквирног споразума не мора 

подударати са трајањем оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или 

дуже. 

 Понуђач је дужан да се у року од пет дана одазове позиву за закључење 

појединачног уговора. 

 Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из 

оквирног споразума у погледу спецификације предмета набавке, ценe, начина и рокова 

плаћања, места и начина испоруке. 

 

 26. Праћење реализације Оквирног споразума 

 Наручиоци су дужни да у року од три дана, од дана закључења уговора 

унесу податке у Информациони систем централизованих јавних набавки (ИС ЦЈН) и то: 

1) назив и адресу наручиоца; 

2) вредност уговора; 

3) датум закључења уговора и  

4) период важности уговора, ради праћења извршења оквирних 

споразума од стране Управе за заједничке послове.  

Оквирни споразум могу користити само наручиоци који су прецизно 

наведени у оквирном споразуму или се на основу оквирног споразума јасно може 

утврдити којим наручиоцима је намењен. 

Управа за заједничке послове објављује на својој интернет презентацији 

закључене оквирне споразуме са потребном пратећом документацијом за њихову 

реализацију. 

  

 27.  Измене током трајања уговора 

  Наручилац може на основу члана 115. Закон о јавним набавкама након 

закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати 

обим предмета набавке, ако за то постоје оправдани разлози.  

 

  28. Закључење Оквирног споразума 

  Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН, закључити 

уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само 

једна понуда. 

29. Употреба печата 

 Чланом 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

("Службени гласник Републике Србије", бр. 86/2015 и 41/2019) прописано је да 

приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
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И З Ј А В А 

о чувању поверљивих података 

 

 

__________________________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

 Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

укључујући и подизвођаче, да ћу у отвореном поступку централизоване јавне набавке 

број 10/2020, чији је предмет набавка канцеларијског намештаја, и приликом 

реализације Уговора све податке који су нам стављени на располагање чувати и 

штитити као поверљиве и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и 

откривања као пословну тајну, нарочито у делу који се односи на распоред просторија, 

инсталације укључујући и све остале информације које могу бити злоупотребљене у 

безбедносном смислу, а у складу са Законом којим се уређује заштита пословне тајне, 

односно у смислу Закона којим се уређује тајност података.  

  Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из 

чува и штити без обзира на степен те поверљивости. 

  Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део Уговора. 

Датум: _______________________ 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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VI 
 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 На основу позива за подношење понуде у предметном поступку, 

достављам понуду како следи: 

  

Понуда број:  

Датум:  

 

 

 Понуду подносим за (заокружити): 

 

         А.   целокупну набавку 

 

         Б.    на партију:  (заокружити партију)    

 

 

      

Број и назив партије 
Назив и ознака из 

општег речника 

 Партија 1 - 
Канцеларијски намештај са испоруком у 

Београду 
39100000-3 Намештај 

Партија 2 -  
Канцеларијски намештај са испоруком у 

местима на територији Републике Србије  
39100000-3 Намештај 

 

 

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,  

у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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И З Ј А В А 

 

 

 

 У поступку јавне набавке, подносим понуду: 

  

 

 А) самостално 

 

 Б) са подизвођачем: 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе: 

 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________ 

(заокружити начин на који се подноси понуда) 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име 

или скраћени назив  

 

 

Адреса  

седишта 

Улица и број 
 

Место 
 

Општина 
 

Матични број понуђача 
 

Порески  

идентификациони број  

 

Статус понуђача 

(заокружити) 

А) Правно лице 

Б) Предузетник 

В)  Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

А) Велико 

Б) Средње 

В) Мало 

Г) Микро 

Одговорно лице 
 

Лице за контакт 
 

Телефон 
 

Телефакс 
 

e-mail 
 

Број текућег рачуна 
 

Назив пословне банке код које се 

води рачун 

 

 
 Потпис овлашћеног лица 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Пословно име 

или скраћани назив  
 

Адреса  

седишта 

Улица и број 
 

Место 
 

Општина 
 

Матични број понуђача 
 

Порески  

идентификациони број  

 

Статус подизвођача 

(заокружити) 

А) Правно лице 

Б) Предузетник 

В)  Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

А) Велико 

Б) Средње 

В) Мало 

Г) Микро 

Одговорно лице 
 

Лице за контакт 
 

Телефон 
 

Телефакс 
 

e-mail 
 

Број текућег рачуна 
 

Назив пословне банке код које се 

води рачун 

 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити 

поверено већем броју подизвођача. 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА 

 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус члана групе – носиоца посла 

(заокружити) 

А) Правно лице 

Б) Предузетник 

В) Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

А) Велико 

Б) Средње 

В) Мало 

Г) Микро 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна  

Назив пословне банке код које се 

води рачун 
 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ 
 

Пословно име 

или скраћени назив  

 

 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус члана групе 

(заокружити) 

А) Правно лице 

Б) Предузетник 

В) Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

А) Велико 

Б) Средње 

В) Мало 

Г) Микро 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна  

Назив пословне банке код које се 

води рачун 
 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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Р О К 

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

 Рок важења понуде не може бити краћи од 120 дана, од дана 

отварања понуда. 

 Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи  

 

_________________________________  дана од дана отварања понуда. 

(уписати број дана важења понуде) 

 

 

 

 

Датум:________________ 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 
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С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А  

СА  СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Понуђачи су дужни да попуне све ставке из обрасца спецификације, као и јединичну и укупну цену са и без ПДВ-а 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА  1  -  КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ СА ИСПОРУКОМ У БЕОГРАДУ 

 

         

А ПЛОЧАСТИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ               

  Општи услови 

   Сва понуђена  добра морају бити у складу са одредбама Правилника о техничким и другим захтевима за намештај 

  Сва понуђена добра приликом испоруке  морају поседовати фабричку декларацију и/или гарантни лист. 

   Материјали од којих су понуђена добра израђена морају испуњавати Е1 емисиони услов формалдехида. 

  Опште напомене за све програме: 

   Наведене димензије су приближне  

  У графичким прилозима дат је шематски приказ плочастог намештаја  

  Везе елемената су монтажно демонтажне, (типа ЕК цента и типлови), с тим да нису видне 

  Одабир боје плочастог намештаја  вршиће наручилац накнадно  у зависности од своје потребе за конкретне објекте.   

  Технички опис плочастог канцеларијског намештаја : ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМ   

  Сви елементи су од универа, облога од квалитетне меламинсем фолије, кантованог АБС траком мин. 2мм дебљине.  

  

Радни и конференцијски столови:  

 Радна плоча радног стола и конференцијског стола, је од универа минималне дебљине 25 мм.  

У радној плочи стола предвидети 2 отвора за пролаз каблова, са пластичним поклопцима. 

 За Поз. 1-5; 10-12 (програм са " пуним ногама" )- Подконструкција столова – странице стола (ноге) и везне плоче су од универа минималне дебљине 25 мм  

За Поз.7 и 8 ( програм са "Т" ногама) -  Траверза стола (подконструкција), као и ноге стола су металне (мин. дебљине зида профила ноге је 2мм), завршна обрада 

пластификација или фарбање прскањем у комори, квалитетном бојом за метал. Ноге стола су у форми обрнутог слова  "Т" . Траверзе и ноге поседују канале за пролаз 

инсталација.                                                                                                                                                                                       

За Поз. 13 и 14  - конструкција стола и ноге су од челичних кутијастих профила (мин. дебљине зида 2мм), завршна обрада пластификација или фарбање прскањем у 

комори, квалитетном бојом за метал                                                                                                                                                                                                             



Страна 52 од 151 
 

Управа за заједничке послове републичких органа,      јануар - 2020 

Београд, Немањина 22-26 – ЦЈН  10/2020      

  

Канцеларијски  орман са двокрилним вратима и бравицом за закључавање.  Архивски- са оптималним бројем полица за смештај регистратора висине 33 цм ( дебљина 

полице мин 18мм); Гардеробни - са шином за качење чивилука, две куке за качење одеће и две полице. Комбиноване: са вертикалном поделом на гардеробни део и 

архивски део са полицама  

  Клуб сто : плоча стола, конструкција и ноге су од универа минималне дебљине 25 мм  

  Покретна радна касета са 3 фиоке   на 4 точкића са кочницама и са централном бравицом за закључавање  
 

Бр.поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Шифра из 

приложеног 

каталога / 

фотографије 

Произвођач Бр. ком. 
Јед. цена без 

ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупно без 

ПДВа 

(5х6) 

Укупно са 

ПДВ-ом 

(5х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Радни сто (са пуним ногама) дим.120 х 80 х 75  

цм     

289 

        

2 
Радни сто (са пуним ногама) дим. 140 х 80 х 75 

цм     

215 

        

3 
Радни сто (са пуним ногама) дим. 160 х 80 х 75 

цм     

98 

        

4 
Бочни радни сто (са пуним ногама) 140 х 60 х  

75 цм     

9 

        

5 
Бочни радни сто димензије (пуним ногама) 120 

х 60 х  75 цм     

265 

        

6 

Полукружни додатак радном столу  ø 120 са 

металним ногама, монтирана на чело радног 

стола, намене за "мини" састанке ( за 2 особе)     

13 

        

7 
Радни сто са металним ногама дим. 140 х 80 х 

75 цм     

75 

   

  

8 
Радни сто са металним ногама 160 х 80 х 75 цм 

     

27 

        

9 
Покретна касета са три фиоке и централним 

закључавањем     

1081 

        

10 
Kонференцијски сто (са пуним ногама) дим. 

140 х 100 х 75     

29 

        

11 
Конференцијски сто (са пуним ногама) дим. 180 

х 100 х 75     

14 
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Бр.поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Шифра из 

приложеног 

каталога / 

фотографије 

Произвођач Бр. ком. 
Јед. цена без 

ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупно без 

ПДВа 

(5х6) 

Укупно са 

ПДВ-ом 

(5х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 
Конференцијски кружни сто (са пуним ногама) 

ø  120      

5 

        

13 

Конференцијски сто  дим.200 х 100 х 75 са 

металним ногама 

     

8 

        

14 

Конференцијски сто дим. 140 х 100 х 75 са 

металним ногама 

     

7 

        

15 Клуб сто 60 х 60 
    

75 
        

16 Клуб сто 90 х 60     36 
        

17 

Административни орман  дим.45 х 90 х 200 

(дубина, ширина, висина) са бравицом за 

закључавање 

    
273 

        

18 

Административни орман  дим.45 х 90 х 140 са 

бравицом за закључавање 

 

    
76 

   

  

19 

Административни ниски орман  дим.45 х 90 х 

75 са бравицом за закључавање 

 

    
54 

        

20 
Гардеробни канцеларијски орман дим..45 х 90 х 

200 са бравицом за закључавање 

    25 

        

21 

Комбиновани гардеробно - административни 

орман дим.45 х 90 х 200 са бравицом за 

закључавање 

 

    

180 
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Бр.поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Шифра из 

приложеног 

каталога / 

фотографије 

Произвођач Бр. ком. 
Јед. цена без 

ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупно без 

ПДВа 

(5х6) 

Укупно са 

ПДВ-ом 

(5х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22 

Административни орман без врата дим. 45 х 90 

х 200  

 

    
145 

        

23 

Стојећи стабилни чивилук са планираним 

одлагањем кишобрана, металне конструкције 

 

    
174 

        

  

 УКУПНО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМ : 

     
 

 
 
 
 

  

Технички опис плочастог канцеларијског намештаја: КАБИНЕТСКИ ПРОГРАМ - ТИП 1 

Сви елементи од плочастог материјала су од универа, облога од квалитетне меламинске фолије, кантованог АБС траком  мин. 2мм дебљине.  

Горње плоче радних конференцијских и клуб столова израђене су од универа  минималне дебљине 28 мм. Видна дебљина (визуелно "подебљање") горње плоче  столова 

мора бити мин. 50мм. и то: уколико су ивице "зарундоване" или у "postforming" обради, "подебљање" се односи на подужне стране горње плоче; уколико је обрада ивица 

"равна" , подебљање се односи на све четири стране горње плоче. У горњој  плочи радног стола предвидети 2 отвора  за каблове са пластичном маском. Подконструкција 

стола – странице стола(ноге)  и везне плоче су од универа,  минималне дебљине 25 мм. 

Ормани и покретне касете морају бити у складу са радним и конференцијским столовима.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Бр.поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Шифра из 

приложеног 

каталога / 

фотографије 

Произвођач Бр. ком. 
Јед. цена без 

ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупно 

 без ПДВ-а 

(5х6) 

 

Укупно  

са ПДВ-ом 

(5х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24 
Радни сто (са пуним ногама) дим. 180х80х75 

     

8 
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Бр.поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Шифра из 

приложеног 

каталога / 

фотографије 

Произвођач Бр. ком. 
Јед. цена без 

ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупно 

 без ПДВ-а 

(5х6) 

 

Укупно  

са ПДВ-ом 

(5х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25 
Радни сто  (са пуним ногама) дим. 160х80х75 

     

45 

        

26 

Бочни радни сто  (са пуним ногама) дим. 

100х60х75 

Радни сто од универа,са пуним ногама,чеоном 

везном плочом и радном плочом  ; Радна плоча 

"визуелно подебљана"на  мин. 50мм. На радној 

плочи  2 отвора за пролаз каблова, са 

пластичним поклопцима.     

9 

        

27 

Бочни радни сто  (са пуним ногама) дим. 

80х60х75 

     

9 

        

28 

Бочни радни сто  (са пуним ногама) дим. 

120х60х75 

     

6 

        

29 

Лучни везни елемент два радна стола, (радна 

плоча 80х60 за постизање угаоне радне 

композиције)     

20 

        

30 

Конференцијски сто (са пуним ногама) дим. 

140х100х75 

     

7 

        

31 

Конференцијски сто (са пуним ногама) дим. 

180х100х75 

     

12 

        

32 

Конференцијски сто (са пуним ногама)  дим. 

200х100х75 

     

4 
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Бр.поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Шифра из 

приложеног 

каталога / 

фотографије 

Произвођач Бр. ком. 
Јед. цена без 

ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупно 

 без ПДВ-а 

(5х6) 

 

Укупно  

са ПДВ-ом 

(5х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

33 

Конференцијски сто (са пуним ногама) дим. 

240х100х75 

     

5 

        

34 

Полукружни додатак конференцијском столу 

ширине 100 цм  са адекватним ослонцем 

(поставља се на  ужој страници).     

4 

        

35 

Конференцијски сто (са пуним ногама) дим.280 

х 120 (са два  полукружна додатка на  ужим 

странама)     

2 

        

36 
Конференцијски кружни сто ø  160 

 
    

3 

        

37 
Покретна касета са три фиоке и централним 

закључавањем 
    

96 

        

38 
Клуб сто дим. 60 х 60 

    

43 

        

39 
Клуб сто дим. 90 х 60 

    

8 

        

40 

Административни орман  дим.45 х 90 х 200 са 

бравицом за закључавање 

     

40 

        

41 

Административни орман  дим.45 х 90 х 140 са 

бравицом за закључавање 

     

5 

        

42 

Административни ниски орман  дим.45 х 90 х 

75 са бравицом за закључавање 

     

27 
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Бр.поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Шифра из 

приложеног 

каталога / 

фотографије 

Произвођач Бр. ком. 
Јед. цена без 

ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупно 

 без ПДВ-а 

(5х6) 

 

Укупно  

са ПДВ-ом 

(5х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

43 

Административни орман  дим.45 х 90 х 140 са 

бравицом за закључавање и стакленим вратима 

     

14 

        

44 

Комбиновани гардеробно - административни 

орман дим.45 х 90 х 200 са бравицом за 

закључавање     

43 

        

45 
Гардеробни орман дим. 45 х 90 х 200 са 

бравицом за закључавање.  
    

7 

        

 УКУПНО КАБИНЕТСКИ ПРОГРАМ-ТИП 1 : 
    

  

Технички опис плочастог канцеларијског намештаја: КАБИНЕТСКИ ПРОГРАМ - ТИП 2 

Радни сто са инкорпорираном бочном комодом/касетом:  радна плоча стола минималне дебљине 36мм пресвучена квалитетном фолијом, са металном подконструкцијом, 

ослоњена са једне стране на   пуну ногу , а са друге стране на бочну комоду (преко хромираних дистанцера), обрада комоде у складу са плочом. Комода садржи најмање 

3 фиоке са централним закључавањем. У радној плочи стола предвидети 2 отвора за пролаз инсталација са пластичним поклопцима.  

Конференцијски сто: радна плоча у складу са радном плочом радног стола: Метална конструкција стола, ноге стола од хромираних профила рамовског типа ( према 

скици из прилога ) 

Канцеларијски  орман са двокрилним вратима и бравицом за закључавање.  Архивски- са оптималним бројем полица за смештај регистратора висине 33 цм ( дебљина 

полице мин 18мм); Гардеробни - са шином за качење чивилука, две куке за качење одеће и две полице. 

46 

Радни сто са инкорпорираном бочном комодом 

димензија 180х80х75 (дим. комоде 120х50х55) 

Јединствена радна јединица (од универа) која 

се састоји од радног стола и бочне комоде.     

8 

        

47 
Конференцијски сто са металним - хромираним 

ногама дим. 200х100х75     

4 

        

48 Клуб сто са пуним ногама дим. 90 х 60  

 

  

 

   

4 

        

49 
Административни орман  дим.45 х 90 х 200 са 

бравицом за закључавање     

9 
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Бр.поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Шифра из 

приложеног 

каталога / 

фотографије 

Произвођач Бр. ком. 
Јед. цена без 

ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупно 

 без ПДВ-а 

(5х6) 

 

Укупно  

са ПДВ-ом 

(5х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

50 

Административни орман  дим.45 х 90 х 140, са 

стакленим вратима 

     

8 

        

51 

 

Комбиновани гардеробно - административни 

орман дим.45 х 90 х 200 са бравицом за 

закључавање 

     

8 

        

52 

Административни ниски орман  дим.45 х 90 х 

75 са бравицом за закључавање 

     

150 

        

УКУПНО КАБИНЕТСКИ ПРОГРАМ-ТИП 2 :     

А 
УКУПНО ПЛОЧАСТИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ :  

  

  

Б РАДНЕ СТОЛИЦЕ И ФОТЕЉЕ               

 
Општи услови 

 
 Сва понуђена  добра морају бити у складу са одредбама Правилника о техничким и другим захтевима за намештај 

 
Сва понуђена добра приликом испоруке  морају поседовати фабричку декларацију и/или гарантни лист. 

 

 Материјали од којих су понуђена добра израђена морају испуњавати Е1 емисиони услов формалдехида. 

Сва понуђена добра за која је прописана носивост морају поседовати одговарајући атест од  акредитоване контролне установе којим се  то потврђује а који се 

доставља и у понуди и приликом испоруке добра. 

 
Технички опис                

 

Радне фотеље високог и ниског наслона (Поз 53-55) :                                                                                                                                             

Ергономско седиште и наслон; Носивост атестирана до 120кг                                                                                                                      

Отпресак седишта и наслона: шпер дрво из једног дела                                                                                                                                                                                          
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Сунђер наслона:  дебљина минимум  6,00 цм, специфична густина  25, обложен кофлином;                                                                                               

Сунђер седишта: дебљина мин. 7,00цм специфичне густине 30, обложен кофлином; 

Руконаслони: пропилен; 

Механизам: израђен од метала, са нивелисањем по висини, отклон фотеље макс. 20 степени, закључавање у радном положају 

Гасна пумпа од метала  

База: звезда са 5 ослонаца, квалитетна пластика или алуминијум 

Точкићи: Пластични                                                                                                                                                                                                                                           

Атест производа : од овлашћене установе                                      

 

Дактило столице (Поз 56 и 57)                                                                                                                                                                                     

Ергономско седиште и наслон; Носивост атестирана до 120кг   

Наслон: спољни и унутрашњи део пластика – пропилен 

Сунђер наслона:  дебљина минимум  3,00 цм, специфична густина  25. 

Механизам за повезивање седишта и наслона: Метални у пластичном кућишту 

Гасни механизам за подешавање висине седишта 

Седиште: Спољни део пластика, унутрашњи део комбинација полипропилен – дрво  

Сунђер седишта: дебљина минимум 4,00 цм специфичне густине 30                                                                                                                                                             

Гасна пумпа: метална  

База: звезда пластика 

Точкићи: пластика 

Атест производа: од овлашћене установе 

 

Конференцијска столица (Поз 60) 

Mеталне хромиране конструкције типа "санке", седиште и леђа обложени сунђером и тапацирани у рени. 

 Задња маска наслона стабилном везом повезана са конструкцијом фотеље.  

Носивост атестирана до 120кг            

 

Столица (Поз. 61 и 62) :  

Mеталне хромиране конструкције типа "са 4 ноге", седиште и леђа обложени сунђером и тапацирани у рени.  

Задња маска наслона стабилном везом повезана са конструкцијом фотеље.    

Носивост атестирана до 120кг   

 

Конференцијска Столица (Поз 63)                                                       

Металне конструкције, са склопивом таблом за писање трапезастог облика;  

Тапацирани седиште и наслон у рени;  

Задња маска наслона стабилном везом повезана са конструкцијом фотеље. 

 Руконаслони са обе стране 

Могућност бирања металног рама пластификација или хромиран  ;    

Носивост до 120 кг 

Општа напомена: Одабир боје  тапацирунга радних столица и фотеља изврши ће наручилац приликом сваке појединачне наручбине. 
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Бр.поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Шифра из 

приложеног 

каталога / 

фотографије 

Произвођач Бр. ком. 
Јед. цена без 

ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупно без 

ПДВ-а 

(5х6) 

Укупно са 

ПДВ-ом 

(5х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

53 
Радна фотеља са високим наслоном, у кожи  

Носивост атестирана до 120кг;   

255 

    

54 
Радна фотеља са високим наслоном, у рени  

Носивост атестирана до 120кг;  

  176 

    

55 
Радна фотеља са ниским наслоном, у рени  

Носивост атестирана до 120кг; 

  272 

    

    56 
Дактило столица са руконаслоном, у рени 

Носивост атестирана до 120кг;  

  831 

    

57 
Дактило столица без руконаслона, у рени 

Носивост атестирана до 120кг;  

  41 

    

58 
Мала клуб фотеља (заобљеног наслона) у рени, 

прибл. дим. 70х70х80 

  274 

    

59 
Већа клуб фотеља, правоугаоног облика, у 

рени,  прибл. дим.90х90х80 

  74 

    

60 

Конференцијска столица, са ниским наслоном и 

руконаслонима, металне хромиране 

конструкције типа "санке". 

Носивост атестирана до 120 кг. 

  

133 

    

61 

Столица са руконаслоном,  металне 

 ( хромиране ) конструкције,  седиште и леђа 

тапацирани у рени. 

Носивост атестирана до 120 кг.   

76 

    

62 

Столица без руконаслона,  металне (хромиране) 

конструкције,  седиште и леђа тапацирани у 

рени. 

Носивост атестирана до 120 кг.   

620 
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Бр.поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Шифра из 

приложеног 

каталога / 

фотографије 

Произвођач Бр. ком. 
Јед. цена без 

ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупно без 

ПДВ-а 

(5х6) 

Укупно са 

ПДВ-ом 

(5х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

63 

Столица са руконаслонима, са склопивом 

таблом за писање трапезастог облика, металне 

(хромиране) конструкције, са 4 ноге, седиште и 

леђа тапацирани у рени 

Носивост атестирана на 120 кг   

185 

    

Б УКУПНО РАДНЕ СТОЛИЦЕ И ФОТЕЉЕ :    

  

 

  
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А УКУПНО СА ПДВ-ОМ 

А ПЛОЧАСТИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ :   

  

  

Б РАДНЕ СТОЛИЦЕ И ФОТЕЉЕ   

  

  

 
УКУПНО ПАРТИЈА 1     А + Б   

  

  

 
 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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ПАРТИЈА  2-  КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ СА ИСПОРУКОМ У МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

         

А 

ПЛОЧАСТИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ 

НАМЕШТАЈ               

  Општи услови 

   Сва понуђена  добра морају бити у складу са одредбама Правилника о техничким и другим захтевима за намештај 

  Сва понуђена добра приликом испоруке  морају поседовати фабричку декларацију и/ или гарантни лист. 

  Материјали од којих су понуђена добра израђена морају испуњавати Е1 емисиони услов формалдехида. 

  Опште напомене за све програме: 

   Наведене димензије су приближне  

  У графичким прилозима дат је шематски приказ плочастог намештаја  

  Везе елемената су монтажно демонтажне, (типа ЕК цента и типлови), с тим да нису видне 

  Одабир боје плочастог намештаја  вршиће наручилац накнадно  у зависности од своје потребе за конкретне објекте.   

  Технички опис плочастог канцеларијског намештаја : ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМ   

  Сви елементи су од универа, облога од квалитетне меламинсем фолије, кантованог АБС траком мин. 2мм дебљине.  

  

Радни и конференцијски столови:  

 Радна плоча радног стола и конференцијског стола, је од универа минималне дебљине 25 мм.  

У радној плочи стола предвидети 2 отвора за пролаз каблова, са пластичним поклопцима. 

 За Поз. 1-5; 10-12 (програм са " пуним ногама" )- Подконструкција столова – странице стола (ноге) и везне плоче су од универа минималне дебљине 25 мм  

За Поз.7 и 8 ( програм са "Т" ногама) -  Траверза стола (подконструкција), као и ноге стола су металне (мин. дебљине зида профила ноге је 2мм), завршна обрада 

пластификација или фарбање прскањем у комори, квалитетном бојом за метал. Ноге стола су у форми обрнутог слова  "Т" . Траверзе и ноге поседују канале за пролаз 

инсталација.                                                                                                                                                                                       

За Поз. 13 и 14  - конструкција стола и ноге су од челичних кутијастих профила (мин. дебљине зида 2мм), завршна обрада пластификација или фарбање прскањем у 

комори, квалитетном бојом за метал                                                                                                                                                                                                             

  

Канцеларијски  орман са двокрилним вратима и бравицом за закључавање.  Архивски- са оптималним бројем полица за смештај регистратора висине 33 цм ( дебљина 

полице мин 18мм); Гардеробни - са шином за качење чивилука, две куке за качење одеће и две полице. Комбиноване: са вертикалном поделом на гардеробни део и 

архивски део са полицама  

  Клуб сто : плоча стола, конструкција и ноге су од универа минималне дебљине 25 мм  

  

Покретна радна касета са 3 фиоке   на 4 точкића са кочницама и са централном бравицом за закључавање  
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Бр. 

поз. 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Шифра из 

приложеног 

каталога / 

фотографије 

Произвођач Бр. ком. 
Јед. цена 

 без ПДв-а 

Јед. цена  

са ПДв-ом 

Укупно  

без ПДВа 

Укупно  

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Радни сто (са пуним ногама) дим.120 х 80 х 75  

цм     
30 

        

2.  Радни сто (са пуним ногама) дим. 140 х 80 х 75 

цм   
213 

    

3.  Радни сто (са пуним ногама) дим. 160 х 80 х 75 

цм     
234 

        

4.  Бочни радни сто (са пуним ногама) 140 х 60 х  

75 цм   
4 

    

5.  Бочни радни сто (са пуним ногама) 120 х 60 х  

75 цм   
5 

    

6.  Полукружни додатак радном столу  ø 120 са 

металним ногам, (монтирана се  на чело радног 

стола, намене за "мини" састанке за 2 особе)   

2 

    

7.  Радни сто са металним ногама 140 х 80 х 75 цм 

   
15 

    

8.  Радни сто са металним ногама 160 х 80 х 75 цм 

   
16 

    

9.  Покретна касета са три фиоке и централним 

закључавањем     
476 

        

10.  Kонференцијски сто (са пуним ногама) дим. 140 

х 100 х 75   
28 

    

11.  Kонференцијски сто (са пуним ногама) дим. 180 

х 100 х 75   
13 

    

12.  Конференцијски кружни сто (са пуним ногама) 

ø  120    
2 

    

13.  Конференцијски сто  дим.200 х 100 х 75 са 

металним ногама   
2 
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Бр. 

поз. 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Шифра из 

приложеног 

каталога / 

фотографије 

Произвођач Бр. ком. 
Јед. цена 

 без ПДв-а 

Јед. цена  

са ПДв-ом 

Укупно  

без ПДВа 

Укупно  

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14.  Конференцијски сто дим. 140 х 100 х 75 са 

металним ногама   
3 

    

15.  Клуб сто 60 х 60   
62 

    

16.  Клуб сто 90 х 60   
5 

    

17.  Административни орман  дим. 45 х 90 х 200 

(дубина, ширина, висина) са бравицом за 

закључавање 

    

468 

        

18.  Административни орман  дим. 45 х 90 х 140 са 

бравицом за закључавање 

  
17 

    

19.  Административни ниски орман  дим. 45 х 90 х 

75 са бравицом за закључавање 

  
22 

    

20.  Гардеробни канцеларијски орман дим. 45 х 90 х 

200 са бравицом за закључавање 

  
117 

    

21.  Комбиновани гардеробно - административни 

орман дим.45 х 90 х 200 са бравицом за 

закључавање 

  

15 

    

22.  Административни орман без врата дим. 45 х 90 

х 200  

  
153 

    

23.  Стојећи стабилни чивилук са планираним 

одлагањем кишобрана, металне конструкције 

 

    

29 

        

  

 УКУПНО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМ : 

     

 



Страна 65 од 151 
 

Управа за заједничке послове републичких органа,      јануар - 2020 

Београд, Немањина 22-26 – ЦЈН  10/2020      

Бр. 

поз. 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Шифра из 

приложеног 

каталога / 

фотографије 

Произвођач 
Бр. 

ком. 

Јед. цена 

 без ПДв-а 

Јед. цена  

са ПДв-ом 

Укупно  

без ПДВа 

Укупно  

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Технички опис плочастог канцеларијског намештаја: КАБИНЕТСКИ ПРОГРАМ - ТИП 1 

Сви елементи од плочастог материјала су од универа, облога од квалитетне меламинске фолије, кантованог АБС траком  мин. 2мм дебљине.  

 Горње плоче радних , конференцијских и клуб столова израђене су од универа  минималне дебљине 28 мм.  Видна дебљина (визуелно "подебљање") горње плоче  столова мора бити мин. 50мм. 

и то: уколико су ивице "зарундоване" или у "postforming" обради, "подебљање" се односи на подужне стране горње плоче; уколико је обрада ивица "равна" , подебљање се односи на све четири 

стране горње плоче.   У горњој  плочи радног стола предвидети 2 отвора  за каблове са пластичном маском . Подконструкција стола – странице стола (ноге)  и везне плоче су од универа,  

минималне дебљине 25 мм. 

Ормани и покретне касете морају бити у складу са радним и конференцијским столовима.  

24.  Радни сто (са пуним ногама) дим. 180х80х75 

   
6 

    

25.  Радни сто (са пуним ногама) дим. 160х80х75 

   
2 

    

26.  Бочни радни сто  (са пуним ногама) дим. 

100х60х75   
2 

    

27.  Бочни радни сто  (са пуним ногама) дим. 

80х60х75   
2 

    

28.  Бочни радни сто  (са пуним ногама) дим. 

120х60х75   
2 

    

29.  Лучни везни елемент два радна стола, (радна 

плоча 80х60 cm за постизање угаоне радне 

композиције)   

2 

    

30.  Конференцијски сто (са пуним ногама) дим. 

140х100х75 

   

2 

    

31.  Конференцијски сто (са пуним ногама) дим. 

180х100х75 

   

2 
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Бр. 

поз. 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Шифра из 

приложеног 

каталога / 

фотографије 

Произвођач 
Бр. 

ком. 

Јед. цена 

 без ПДв-а 

Јед. цена  

са ПДв-ом 

Укупно  

без ПДВа 

Укупно  

са ПДВ-ом 

32.  Конференцијски сто (са пуним ногама) дим. 

200х100х75   
2 

    

33.  Конференцијски сто (са пуним ногама) дим. 

240х100х75   
2 

    

34.  Полукружни додатак конференцијском столу 

ширине 100 цм   са адекватним ослонцем 

(поставља се на  ужој страници.)   

1 

    

35.  Конференцијски сто (са пуним ногама) дим.280 

х 120 (са два  полукружна додатка на  ужим 

странама)   

2 

    

36.  Конференцијски кружни сто ø  160 

   
1 

    

37.  Покретна касета са три фиоке и централним 

закључавањем   
2 

    

38.  Клуб сто дим. 60 х 60  

  
3 

    

39.  Клуб сто дим. 90 х 60 

  
2 

    

40.  Административни орман  дим.45 х 90 х 200 са 

бравицом за закључавање   
2 

    

41.  Административни орман  дим.45 х 90 х 140 са 

бравицом за закључавање   
2 

    

42.  Административни ниски орман  дим.45 х 90 х 

75 са бравицом за закључавање   
4 

    

43.  Административни орман  дим.45 х 90 х 140 са 

бравицом за закључавање и стакленим вратима   
2 
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Бр. 

поз. 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Шифра из 

приложеног 

каталога / 

фотографије 

Произвођач 
Бр. 

ком. 

Јед. цена 

 без ПДв-а 

Јед. цена  

са ПДв-ом 

Укупно  

без ПДВа 

Укупно  

са ПДВ-ом 

44.  Комбиновани гардеробно - административни 

орман дим.45 х 90 х 200 са бравицом за 

закључавање   
3 

    

45.  Гардеробни орман дим. 45 х 90 х 200 са 

бравицом за закључавање. 

      

4 

        

  

УКУПНО КАБИНЕТСКИ ПРОГРАМ-ТИП 1 :     

 

 

 

  

 

Технички опис плочастог канцеларијског намештаја: КАБИНЕТСКИ ПРОГРАМ - ТИП 2 

Радни сто са инкорпорираном бочном комодом/касетом:  радна плоча стола минималне дебљине 36мм пресвучена квалитетном фолијом, са металном подконструкцијом, 

ослоњена са једне стране на   пуну ногу , а са друге стране на бочну комоду (преко хромираних дистанцера),  обрада комоде у складу са плочом. Комода садржи најмање 

3 фиоке са централним закључавањем. У радној плочи стола предвидети 2 отвора за пролаз инсталација са пластичним поклопцима.  

Конференцијски сто: радна плоча у складу са радном плочом радног стола: Метална конструкција стола, ноге стола од хромираних профила рамовског типа ( према 

скици из прилога ) 

Канцеларијски  орман са двокрилним вратима и бравицом за закључавање.  Архивски- са оптималним бројем полица за смештај регистратора висине 33 цм ( дебљина 

полице мин 18мм); Гардеробни - са шином за качење чивилука, две куке за качење одеће и две полице. 
 
 
 
 
 

 
 

Бр.поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Шифра из 

приложеног 

каталога / 

фотографије 

Произвођач Бр. ком. 
Јед. цена без 

ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупно без 

ПДВ-а 

(5х6) 

Укупно  

са ПДВ-ом 

(5х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

46.  

Радни сто са инкорпорираном бочном комодом 

димензија 180х80х75 (дим. комоде 120х50х55) 

Јединствена радна јединица (од универа) која се 

састоји од радног стола и бочне комоде   

2 
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47.  

Конференцијски сто са металним - хромираним 

ногама дим. 200х100х75,( радна плоча мин. 

дебљине 35мм).    

2 

    

48.  
Клуб сто са пуним ногама дим. 90 х 60  

Дебљина плоче мин. 35 мм   
2 

    

49.  

 

Административни орман  дим.45 х 90 х 200 са 

бравицом за закључавање   

2 

    

50.  
Административни орман  дим.45 х 90 х 140, са 

стакленим вратима   
2 

    

51.  

 

Комбиновани гардеробно - административни 

орман дим.45 х 90 х 200 са бравицом за 

закључавање   

2 

    

52.  
Административни ниски орман  дим.45 х 90 х 200 

са бравицом за закључавање 
   

6 

    

УКУПНО КАБИНЕТСКИ ПРОГРАМ-ТИП 2 :     

А УКУПНО ПЛОЧАСТИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ :  

   

 
 

 

 

 

 

 

Б РАДНЕ СТОЛИЦЕ И ФОТЕЉЕ               

 
Општи услови 

 
 Сва понуђена  добра морају бити у складу са одредбама Правилника о техничким и другим захтевима за намештај 

 
Сва понуђена добра приликом испоруке  морају поседовати фабричку декларацију и/ или гарантни лист. 

 
 Материјали од којих су понуђена добра израђена морају испуњавати Е1 емисиони услов формалдехида. 

 

Сва понуђена добра за која је прописана носивост морају поседовати одговарајући атест од  акредитоване кнтролне установе којим се  то потврђује а који се 

доставља и у понуди и приликом испоруке.  
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Технички опис    

 

Радне фотеље високог и ниског наслона (Поз 53-55) :                                                                                                                                             

Ергономско седиште и наслон; Носивост атестирана до 120кг                                                                                                                      

Отпресак седишта и наслона: шпер дрво из једног дела                                                                                                                                                                                          

Сунђер наслона:  дебљина минимум  6,00 цм, специфична густина  25, обложен кофлином;                                                                                               

Сунђер седишта: дебљина мин. 7,00цм специфичне густине 30, обложен кофлином; 

Руконаслони: пропилен; 

Механизам: израђен од метала, са нивелисањем по висини, отклон фотеље макс. 20 степени, закључавање у радном положају 

Гасна пумпа од метала  

База: звезда са 5 ослонаца, квалитетна пластика или алуминијум 

Точкићи: Пластични                                                                                                                                                                                                                                           

Атест производа : од овлашћене установе                                      

 

Дактило столице (Поз 56 и 57)                                                                                                                                                                                     

Ергономско седиште и наслон; Носивост атестирана до 120кг   

Наслон: спољни и унутрашњи део пластика – пропилен 

Сунђер наслона:  дебљина минимум  3,00 цм, специфична густина  25. 

Механизам за повезивање седишта и наслона: Метални у пластичном кућишту 

Гасни механизам за подешавање висине седишта 

Седиште: Спољни део пластика, унутрашњи део комбинација полипропилен – дрво  

Сунђер седишта: дебљина минимум 4,00 цм специфичне густине 30                                                                                                                                                             

Гасна пумпа: метална  

База: звезда пластика 

Точкићи: пластика 

Атест производа: од овлашћене установе 

 

Конференцијска столица (Поз 60) 

Mеталне хромиране конструкције типа "санке", седиште и леђа обложени сунђером и тапацирани у рени. 

 Задња маска наслона стабилном везом повезана са конструкцијом фотеље.  

Носивост атестирана до 120кг            

 

Столица (Поз. 61и 62) :  

Mеталне хромиране конструкције типа "са 4 ноге", седиште и леђа обложени сунђером и тапацирани у рени.  

Задња маска наслона стабилном везом повезана са конструкцијом фотеље.    

Носивост атестирана до 120кг   

 

Конференцијска Столица (Поз 63)                                                       

Металне конструкције, са склопивом таблом за писање трапезастог облика;  

Тапацирани седиште и наслон у рени;  

Задња маска наслона стабилном везом повезана са конструкцијом фотеље. 

 Руконаслони са обе стране 
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Могућност бирања металног рама пластификација или хромиран  ;    

Носивост до 120 кг 

 

 

Општа напомена: Одабир боје  тапацирунга радних столица и фотеља изврши ће наручилац приликом сваке појединачне наручбине.   

 
 
 

 
 

Бр.поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Шифра из 

приложеног 

каталога / 

фотографије 

Произвођач Бр. ком. 
Јед. цена без 

ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупно без 

ПДВ-а 

(5х6) 

Укупно са ПДВ-

ом 

(5х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

53. 
Радна фотеља са високим наслоном, у кожи  

Носивост атестирана до 120кг;     
38 

       

54. 
Радна фотеља са високим наслоном, у рени  

Носивост атестирана до 120кг;  

    
142 

       

55. 
Радна фотеља са ниским наслоном, у рени  

Носивост атестирана до 120кг; 

  
198 

    

56 
Дактило столица са руконаслоном, у рени 

Носивост атестирана до 120кг;  

    
868 

       

57. 
Дактило столица без руконаслона, у рени 

Носивост атестирана до 120кг;  

  
25 

    

58. 
Мала клуб фотеља (заобљеног наслона) у рени, 

прибл. дим. 70х70х80 

    
149 

       

59 
Већа клуб фотеља, правоугаоног облика, у рени,  

прибл. дим.90х90х80 

    
16 

       

     60. 

Конференцијска столица, са ниским наслоном и 

руконаслонима, металне хромиране конструкције 

типа "санке". 

Носивост атестирана до 120 кг. 

  

28 
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Бр.поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Шифра из 

приложеног 

каталога / 

фотографије 

Произвођач Бр. ком. 
Јед. цена без 

ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупно без 

ПДВ-а 

(5х6) 

Укупно са ПДВ-

ом 

(5х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

61. 

Столица са руконаслонима, са склопивом таблом 

за писање трапезастог облика, металне 

(хромиране) конструкције, са 4 ноге, седиште и 

леђа тапацирани у рени 

Носивост атестирана на 120 кг 

  

15 

    

62. 

Столица без руконаслона,  (без точкића), металне 

 ( хромиране ) конструкције, типа са 4 ноге 

седиште и леђа тапацирани у рени. 

Носивост атестирана до 120 кг. 

  

404 

    

63. 

Столица са руконаслоном,  (без точкића), металне 

 ( хромиране ) конструкције, типа са 4 ноге 

седиште и леђа тапацирани у рени. 

Носивост атестирана до 120 кг.   

38 

    

Б УКУПНО РАДНЕ СТОЛИЦЕ И ФОТЕЉЕ :  
  

  

  
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А УКУПНО СА ПДВ-ОМ 

А ПЛОЧАСТИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ :   

  

  

Б РАДНЕ СТОЛИЦЕ И ФОТЕЉЕ   

  

  

 
УКУПНО ПАРТИЈА 2    А + Б   

  

  

 

 Потпис овлашћеног лица 
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РОК ИСПОРУКЕ 

 

 
 

ПАРТИЈА 1 

 

 

 Рок испоруке предметних добара не може бити дужи од од: 
 

 

- Испорука до 20 комада (истих или различитих) артикала из 

спецификације: максимално до __________  радних дана  

 

- Испорука до 30 комада (истих или различитих) артикала из 

спецификације: максимално до ___________ радних дана 

 

- Испорука до 50 комада (истих или различитих) артикала из 

спецификације: максимално до ________  радних дана 

 

- Испорука преко 50 комада (истих или различитих) артикала из 

спецификације: максимално до __________  радних дана 

 

           (уписати понуђени рок испоруке добара) 

 

 

 

 Понуђени рокови испоруке ће се сабрати и поделити са четири, ради 

упоређивања понуда.  

 

 У случају да два или више понуђача понуде исту укупну цену биће изабрана 

понуда понуђача који понуди краћи рок испоруке.  

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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РОК ИСПОРУКЕ 

 

 

ПАРТИЈА 2 
 

 

 Рок испоруке предметних добара не може бити дужи од од: 
 

 

- Испорука до 20 комада (истих или различитих) артикала из 

спецификације: максимално до __________  радних дана  

 

- Испорука до 30 комада (истих или различитих) артикала из 

спецификације: максимално до ___________ радних дана 

 

- Испорука до 50 комада (истих или различитих) артикала из 

спецификације: максимално до ________  радних дана 

 

- Испорука преко 50 комада (истих или различитих) артикала из 

спецификације: максимално до __________  радних дана 

 

 

 

           (уписати понуђени рок испоруке добара) 

 

 

 

 Понуђени рокови испоруке ће се сабрати и поделити са четири, ради 

упоређивања понуда.  

 

 У случају да два или више понуђача понуде исту укупну цену биће изабрана 

понуда понуђача који понуди краћи рок испоруке.  

 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 90 од 151 
 

Управа за заједничке послове републичких органа,      јануар - 2020 

Београд, Немањина 22-26 – ЦЈН  10/2020      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII 
 

 

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

ЗА ПАРТИЈУ 1  
 

Модел Оквирног споразума понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, 

чиме потврђује да прихвата елементе Оквирног споразума 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

Број: _____________________ 
 

Датум: ____________________ 
Београд, Немањина 22-26 

  

 

 

 

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

 
СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ: 

 

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, Београд, Немањина 22-

26, ПИБ 102199617, матични број 07001401, ЈБКЈС 41100, као 

тело за централизоване јавне набавке, које заступа Дејан Јонић, 

директор  (у даљем тексту: Управа за заједничке послове) и 

  
2. ______________________________________________________ са 

седиштем у ______________, улица ________________________, 

ПИБ __________________, матични број ________________ 

кога заступа ___________________________________________, 

директор  (у даљем тексту: Добављач) 

 

 
СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ: 

 

 - да је Управа за заједничке послове републичких органа, као тело за централизоване 

јавне набавке, на основу члана 49 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту ЗЈН, Уредбе о Управи за заједничке послове 

републичких органа („Службени гласник РС“, број 63/2013, 73/2017 и 76/2017 и др. 

прописи), Уредбе о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних 

набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране управе за заједничке послове 

републичких органа као тела за централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 

93/15), Одлуке о утврђивању Списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке 

послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке („Службени гласник 

РС“ број 12/2015), Одлуке о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга 

које ће спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2020. години 

(Службени гласник РС“ број 38/19) на основу Решења Владе о давању сагласности на 

Предлог годишњег плана централизованих јавних набавки за 2020. годину 05 број 404-

11791/2019 од 28.11.2019. године („Службени гласник РС“, број 84/2019), Претходног 

обавештења 404-02-2381/2019-01 од 26.12.2019. године, као и подзаконских аката којима се 

уређују јавне набавке, спровела је отворени поступак централизоване јавне набавке број 

10/2020, чији је предмет набавка канцеларијског намештаја,  ради закључења оквирног 

споразума са једним понуђачем за сваку партију појединачно, на период од jeдне године; 
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 - да је предмет јавне набавке обликован у 2 партије и то: Партија 1 - 

Канцеларијски намештај са испоруком у Београду и Партија 2 - Канцеларијски намештај са 

испоруком у местима на територији Републике Србије;  

 - да је Добављач доставио понуду број (биће преузето из понуде), која се 

налази се у прилогу Оквирног споразума и саставни је део Оквирног споразума; 

 - да Управа за заједничке послове на основу Одлуке о закључењу Оквирног 

споразума закључује Оквирни споразум о набавци канцеларијског намештаја са испоруком 

у Београду (Партија 1);  

- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Оквирног споразуму 

поверити Подизвођачу (биће преузето из понуде); 

 - да овај оквирни споразум закључује Управа за заједничке послове, као тело 

за централизоване набавке, у своје име и у име и за рачун наручилаца са Списка наручилаца 

(у даљем тексту: Наручилац); 

 - Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање 

уговора о јавној набавци. Обавеза настаје закључењем појединачног уговора на основу овог 

оквирног споразума; 

  - Наручиоци ће након ступања на снагу оквирног споразума закључивати 

уговоре у складу са стварним потребама; 

 - појединачни уговор о набавци добара закључује се под условима из 

оквирног споразума у погледу спецификације предмета набавке, ценe, начина и рокова 

плаћања, места и начина испоруке. 

 
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 

 

 Предмет Оквирног споразума је утврђивање услова за закључeње 

појединачних уговора о набавци канцеларијског намештаја са испоруком у Београду, 

између Наручиоца и Добављача, у складу са Понудом Добављача, одредбама овог оквирног 

споразума и стварним потребама Наручиоца и то: 

  (спецификација ће бити преузета из понуде)  

 

 Количина добара је оквирна за све време важења Оквирног споразума.  

 Наручилац задржава право да одступи од процењених количина наведених у 

члану 1. Оквирног споразума. 

 
НАРУЧИОЦИ КОЈИ ЋЕ  

ПРИМЕЊИВАТИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 

Члан 2. 

 

Ред. 

бр. 
Назив наручиоца Адреса Web адреса 

1 2 3 4 

1.  

КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА 

НАЦИОНАЛНУ 

БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ 

ТАЈНИХ ПОДАТАКА 

Београд, Немањина 22 www.nsa.gov.rs 

2.  
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО 

И МЕТОХИЈУ 

Београд, Булевар Михаила 

Пупина 2 
http://www.kim.gov.rs 

3.  АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ 
Београд, Булевар Михајла 

Пупина 2 
jovanka.perusinovic@aviosluzba.gov.rs 

4.  

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ 

ОРГАНА 

Немањина 22-26 www.uzzpro.gov.rs 

http://www.kim.gov.rs/
mailto:jovanka.perusinovic@aviosluzba.gov.rs
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Ред. 

бр. 
Назив наручиоца Адреса Web адреса 

1 2 3 4 

5.  
МИНИСТАРСТВО 

ФИНАНСИЈА 
Београд, Кнеза Милоша 20 www.mfin.gov.rs 

6.  ПОРЕСКА УПРАВА Београд, Саве Машковића 3-5 www.poreskauprava.gov.rs 

7.  УПРАВА ЦАРИНА 
Београд, Булевар Зорана 

Ђинђића 155 
www.upravacarina.rs 

8.  УПРАВА ЗА ТРЕЗОР Београд, Поп Лукина 7-9 http://www.trezor.gov.rs 

9.  УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ 
Београд - Стари Град, Поп 

Лукина 7-9 
http://www.javnidug.gov.rs/ 

10.  
УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ 

ПРАЊА НОВЦА 

Београд, Савски венац, 

Ресавска 26 

 

dstankovic@apml.org.rs 

11.  УПРАВА ЗА ШУМЕ 
Београд, Омладинских 

бригада 1 
dusica.usanovic@minpolj.gov.rs 

12.  
УПРАВА ЗА АГРАРНА 

ПЛАЋАЊА 

Београд, Булевар краља 

Александра 84 
uap.gov.rs 

13.  

МИНИСТАРСТВО 

ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА И 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Београд, Немањина 22-26 www.mgsi.gov.rs 

14.  

МИНИСТАРСТВО 

РУДАРСТВА И 

ЕНЕРГЕТИКЕ 

Београд, Немањина 22-26 www.mre.gov.rs 

15.  

МИНИСТАРСТВО 

ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Београд, Немањина 22-26 www.mtt.gov.rs 

16.  

МИНИСТАРСТВО 

ДРЖАВНЕ УПРАВА И 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Београд, Савски венац 

Бирчанинова број 6 

http://www.mduls.gov.rs/ 

 

17.  

МИНИСТАРСТВО 

ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И 

ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Београд, Немањина 22-26 www.mpn.gov.rs 

18.  
МИНИСТАРСТВО 

ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

Београд, Булевар Михајла 

Пупина 2 

bora.jankovic@mos.gov.rs 

aleksandra.lazarevic@mos.gov.rs 

19.  
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ 

И ИНФОРМИСАЊА 
Београд, Влајковићева 3 www.kultura.gov.rs 

20.  
МИНИСТАРСТВО 

СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

Београд, Кнеза Милоша 

бр. 24-26 
jovana.grujic@mfa.rs 

21.  
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА 

СТАТИСТИКУ 

Београд, Звездара Милана 

Ракића 5 
http://www.stat.gov.rs/WebSite 

22.  

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА 

ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

Београд, Краља Милана 16 
http://www.rdi.gov.rs 

 

23.  
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ 

СУД 

Београд, Немањина 9 

 

ljiljana.vujic@vk.sud.rs 

suzana.medenica@vk.sud.rs 

24.  
РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО 

ТУЖИЛАШТВО 
Београд, Немањина 22-26 www.rjt.gov.rs 

25.  
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ 

ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 
Београд, Царице Милице 1 www.acas.gov.rs 

26.  
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ 

ОД ВРЕДНОСТИ 

Нови Београд, Омладинских 

бригада 1, VII спрат 
http://www.sec.gov.rs 

27.  
АГЕНЦИЈА ЗА 

КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

Мајке Јевросиме 51 

 
mara.bozar@azk.gov.rs 

Javne.nabavke@azk.gov.rs 

28.  
УПРАВА ЗА ИГРЕ НА 

СРЕЋУ 

Нови Београд, Омладинских 

бригада 1 
igre.na.srecu@uis.gov.rs 

http://www.trezor.gov.rs/
mailto:dstankovic@apml.org.rs
mailto:dusica.usanovic@minpolj.gov.rs
http://www.kultura/
http://www.rdi.gov.rs/
mailto:ljiljana.vujic@vk.sud.rs
http://www.sec.gov.rs/
mailto:mara.bozar@azk.gov.rs
mailto:Javne.nabavke@azk.gov.rs
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 Оквирни споразум може користити само Наручилац који је прецизно наведен 

у Оквирном споразуму или се на основу Оквирног споразума јасно може утврдити којем 

Наручиоцу је намењен. 

 У случају формално-правних измена статуса корисника из члана 2. оквирног 

споразума, оквирни споразум могу примењивати правни следбеници, са свим правима и 

обавезама претходних корисника оквирног споразума. 
 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 3. 
 

 Овај оквирни споразум се закључује и ступа на снагу даном потписивања. 

Оквирни споразум се закључује на период од  jeдне године. 

 Током периода важења овог оквирног споразума, може се закључити више 

појединачних уговора у зависности од стварних потреба Наручилаца. 
 

 

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 4. 
 

 Вредност Оквирног споразума износи (биће преузето из понуде), без 

урачунатог ПДВ-а, FCO наручилац. 

  Цене исказане у Понуди Добављача су у динарима, без ПДВ-а. 

 У цену добара урачунати су сви зависни трошкови (транспорт, испорука, 

монтажа…).  

  Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења 

оквирног споразума, односно појединачно закљученог уговора.  
 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

 

Члан 5. 

 

  Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана службеног пријема фактуре 

од стране наручиоца, испостављене за добара испоручена у претходном месецу. Свака 

достављена фактура мора да садржи број и датум закљученог оквирног споразума односно 

уговора. 

  Добављач је дужан да изврши  регистрацију фактуре у складу са 

Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за 

исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура (Службени гласник 

број РС 7/2018, 59/2018 и 8/2019). Достављене фактуре морају имати у садржају број и 

датум закљученог уговора о испоруци добара који су предмет  набавке. 

 Обавезе Наручилаца из појединачних закључених уговора које доспевају у 

наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће 

Наручиоцима бити одобрена за наредну буџетску годину. 

 
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 6. 
 

 Добављач је дужан да у тренутку закључења оквирног споразума 

достави Управи за заједничке послове: 

 -  Попуњену сопствену меницу за добро извршење у висини од 10% од 

вредности оквирног споразума без ПДВ-а, посла оверену, потписану од стране лица 

овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету 

(„Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 

31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 

овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011);  
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 - Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% од вредности оквирног 

споразума без ПДВ-а, без сагласности Добављача може поднети на наплату у року који 

траје најмање 30 дана дуже од истека рока важности оквирног споразума, у случају 

неизвршења обавеза по закљученом оквирном споразуму; 

 - Потврду о регистрацији менице;  

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат Добављача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијом 

од 30 дана, од дана закључења оквирног споразума. 

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа.  

 У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење 

остаје на снази.  

 Меница се доставља за сваку партију посебно, јер Управа за заједничке 

послове закључује оквирни споразума са Добављачем за сваку партију посебно.  
 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРИЛИКОМ 

ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ УГОВОРЕ  

ЧИЈА ЈЕ ВРЕДНОСТ ПРЕКО МИЛИОН ДИНАРА 
 

Члан 7. 

 

 Добављач са којим буде закључен појединачни уговор, дужан је да у тренутку 

закључења појединачног уговора, као средство финансијског обезбеђења преда Наручиоцу 

oригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од укупне уговорене 

цене, без ПДВ-а, која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности појединачног 

уговора. 

  Банкарска гаранција се доставља за сваки појединачно закључени 

уговор.  

 Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на 

први позив, без приговора и биће саставни део уговора. 

 

Члан 8. 

 

 Добављач са којим буде закључен појединачни уговор дужан је да у тренутку 

примопредаје предмета уговора, као средство финансијског обезбеђења преда Наручиоцу 

oригинал банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у висини од 10 % од 

укупне уговорене цене, без ПДВ-а, која мора трајати најмање 5 дана дуже од истека 

гарантног рока. 

  Банкарска гаранција се доставља за сваки појединачно закључени 

уговор.  

 Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на 

први позив, без приговора. 

 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРИЛИКОМ 

ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ УГОВОРЕ ЧИЈА ЈЕ ВРЕДНОСТ  

ДО МИЛИОН И МИЛИОН  ДИНАРА 

 

Члан 9. 
 

 Добављач је дужан да у тренутку закључења појединачних уговора преда 

Наручиоцу: 

 - Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла у висини од 10% од 

укупне уговорене цене без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за 

заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени 

лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком 

НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 

(„Службени гласник РС“ бр. 56/2011);  
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 - Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% од укупне уговорене 

цене без ПДВ-а, без сагласности Добављача може поднети на наплату у року који траје 

најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних 

обавеза; 

  - Потврду о регистрацији менице;  

  - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат Добављача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим 

од 30 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.  

 Меница за добро извршење посла се доставља за сваки појединачно 

закључени уговор. 

 

     Члан 10. 
 

 Добављач је дужан да у тренутку примпоредаје предмета појединачних 

уговора преда Наручиоцу: 

  - Попуњену сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, у 

висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица 

овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету 

(„Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 2/2006 и 31/2011) 

и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 

овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011);  

             - Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% од укупно уговорене 

цене без ПДВ-а, са роком важења 5 дана дуже од  гарантног рока, без сагласности 

Добављача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по 

закљученом уговору; 

 - Потврду о регистрацији менице; 

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим 

од 30 дана, од дана извршења уговорне обавезе.  

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.  

 
ЗАЛОЖНО ПРАВО 

 

     Члан 11. 

 

 Потраживања из закључених појединачних уговора не могу се уступати другим 

правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно 

не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим 

лицима. 

 
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА  
ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 12. 

 

Након закључења оквирног споразума са једним понуђачем, када настане 

потреба за предметом набавке, Наручилац ће упутити Добављачу позив за закључење 

уговора за сваку партију појединачно. 
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 Приликом закључивања појединачних уговора не могу се мењати битни 

услови из оквирног споразума. У току трајања оквирног споразума наручилац може 

закључити више појединачних уговора у складу са својим потребама. 

  Уговори о јавној набавци који се закључују на основу Оквирног споразума, 

морају се доделити пре завршетка трајања Оквирног споразума, с тим да се трајање 

појединих уговора, закључених на основу Оквирног споразума не мора подударати са 

трајањем оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже. 

 Добављач је дужан да се у року од пет дана одазове позиву за закључење 

појединачног уговора. 

 Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из Оквирног 

споразума у погледу спецификације предмета набавке, ценe, начина и рокова плаћања, 

места и начина испоруке. 

 

НЕСПЕЦИФИЦИРАНА ДОБРА  

 

Члан 13. 

 

 Имајући у виду да су у оквирном споразуму исказане количине намештаја 

оквирне, наручилац задржава право, уколико се укаже потреба за набавком намештаја 

другачијих техничких  карактеристика од описаних у члану 1. оквирног споразума 

(неспецифицирана добра), да  у оквиру свих закључених уговора, прибави добра другачијих 

техничних карактеристика од специфицираних у висини која не прелази 5% од вредности 

свих закључених уговора, током примене оквирног споразума. Добављач може да изврши 

испоруку предметних добара само уз писмену сагласност овлашћеног лица наручиоца. На 

писани захтев овлашћеног лица наручиоца, Добављач је дужан да достави Наручиоцу цену 

неспецифицираних добара у року од 24 часа, од пријема захтева.  

  Цене неспецифицираних добара не могу бити веће од упоредивих тржишних 

цена.  

 Код Наручиоца који користе могућност набавке добара другачијих 

карактеристика од описаних у спецификацији уговора из оквирног споразума 

(неспецифицирана добра), испод спецификације добара потребно је додати још једну 

рубрику – ставку која ће гласити на „неспецифицирана добра“ која ће бити изражена у 

номиналном износу. 

 Укупна вредност неспецифицираних добара, из свих закључених уговора из 

оквирног споразума не може бити већа од 5% од вредности које је наручилац одредио као 

процењену вредност за појединачну партију. 

 Наручиоци су дужни да приликом набавке неспецифицираних добара из 

појединачно закључених уговора, поштују основна начела Закона о јавним набавкама и да у 

свему поступају у складу са одредбама члана 39. Закона, тако да уговорена цена не буде 

већа од упоредиве тржишне цене. 

  
 

КВАЛИТЕТ 

 

Члан 14. 

 

  Намештај мора бити израђен од квалитетног материјала све у складу са 

важећим српским стандардима према Правилнику о техничким и другим захтевима за 

намештај („Службени гласник бр. 56/2009“). Материјали који се користе морају да 

испуњавају Е1 емисиони услов формалдехида. 

  Добављач  је на свом  меморандуму доставио Изјаву да добра из члана 1. 

овог оквирног споразума испуњавају наведене захтеве и атест за добра за која је прописана 

носивост  и која су саставни део Оквирног споразума. 
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НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ  

 

Члан 15. 

 

 Добра која су предмет оквирног споразума испоручиваће се сукцесивно, 

према динамици и количинама које одреди Наручилац. 

 Добављач је дужан да приликом испоруке за свако испоручено добро 

достави гарантни лист односно фабричку декларацију. 

 Испорука добара вршиће се и ван радног времена, викендом или празником 

уколико наручилац то буде захтевао, без права на увећање накнаде по основу рада ван 

радног времена. 

 Уколико постоји потреба за набавком добара кoја нису предвиђена у члану 

1. овог оквирног споразума, а по функцији су сродна осталим добрима који су предмет  

оквирног споразума, Добављач може извршити набавку и испоруку поменутих добара по 

предходно прибављеној сагласности овлашћеног лица Наручиоца. 

 Рок испоруке добара за сваку појединачну наруџбину (испоруку) наручилац 

ће одредити у зависности од количине наручених добара и то у оквиру следеће динамике :  

- Испорука до 20 комада (истих или различитих) артикала из спецификације: 

максимално до (биће презето из понуде) радних дана 

- Испорука до 30 комада (истих или различитих) артикала из спецификације: 

максимално до (биће презето из понуде) радних дана 

- Испорука до 50 комада (истих или различитих) артикала из спецификације: 

максимално до (биће презето из понуде) радних дана 

- Испорука преко 50 комада (истих или различитих) артикала из 

спецификације: максимално до (биће презето из понуде) радних дана 

 
МЕСТО ИСПОРУКЕ  

 

Члан 16. 

 

  Испорука добара за наручиоца вршиће се на локацијама наведеним у табели 

и то: 

  

Наручилац/Општина Адреса 

КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И 

ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА 

Београд-Савски венац Немањина 22-26 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ 

Београд-Нови Београд Булевар Михајла Пупина бр.2 

АВИО СЛУЖБА 

Београд-Нови Београд Булевар Михајла Пупина бр.2 

Београд-Нови Београд Аеродром Никола Тесла 

Управа за заједничке послове републичких органа 

Београд-Савски венац Немањина 22-26 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

Савски венац, Београд Кнеза Милоша 20 

ПОРЕСКА УПРАВА 

Београд-Вождовац Саве Машковића 3-5 

Београд-Савски Венац Зелени венац 16 

Београд-Стари Град Царице Милице 2 
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Наручилац/Општина Адреса 

УПРАВА ЦАРИНА 

Београд-Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 155А 

Београд-Нови Београд Народних хероја 63 

Београд-Стари Град Жоржа Клеменсоа 37 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 

Београд-Стари Град Централа Београд, Поп Лукина бр. 7-9 

Београд-Стари град Београд, Обилићев венац бр. 9-11 

Београд-Палилула Београд, Краљице Марије бр. 28-32 

Београд-Експозитура Гроцка Гроцка, Сутјеска бр. 4 

Београд-Чукарица Београд, Шумадијски трг бр. 6а 

Београд-Експозитура Младеновац Краља Александра Обреновића број 74 

Београд-Експозитура Сопот Сопот,  Кнеза Милоша број 52Е 

БеоградФилијала Нови Београд Тошин бунар бр. 159 

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ 

Београд-Стари Град Поп Лукина 7-9 

УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА 

Београд - Врачар Ресавска 24 

УПРАВА ЗА ШУМЕ 

Београд-Нови Београд Омладинских бригада 1 

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА 

Београд-Нови Београд Омладинских бригада 1 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Београд - Савски Венац Немањина 22-26 

Београд-Нови Београд Омладинских бригада 1 

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ 

Београд-Савски Венац Краља Милана 36 

МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА, ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Београд - Савски Венац Немањина 22-26 

Београд-Нови Београд Омладинских бригада 1 

Београд-Нови Београд Булевар Михајла Пупина бр.2 

Београд-Савски Венац Париска 7 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Београд- Савски Венац Бирчанинова 6 

Београд- Стари град Дечанска 8 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Београд - Звездара Захумска 14 

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

Београд-Нови Београд Булевар Михајла Пупина бр.2 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

Београд - Стари Град Влајковићева 3 

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

Београд-Савски Венац Кнеза Милоша 24-26 

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ 
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Наручилац/Општина Адреса 

Београд-Звездара Милана Ракића 5 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Бајина Башта ГП Бајина Башта 

Бачка Паланка ГП Нештин 

Бачка Паланка ГП Бачка Паланка 

Бела Црква ГП Калуђерово 

Богатић ГП Бадовинци 

Босилеград ГП Рибарци 

Бујановац ГП Прохор Пчињски 

Вршац ГП Ватин 

Димитровград ГП Градина 

Зајечар-град ГП Вршка Чука 

Кањижа ГП Хоргош 

Кикинда ГП Наково 

Лозница-град ГП Трбушница 

Лозница-град ГП Трбушница 

Љубовија ГП Љубовија 

Мали Зворник ГП Мали Зворник 

Нова Црња ГП Српска Црња 

Нови Кнежевац ГП Ђала 

Оџаци ГП Богојево 

Прешево ГП Прешево 

Прибој ГП Прибој 

Прибој ГП Царево поље 

Прибој ГП Увац 

Прибој ГП Ваган 

Пријепоље ГП Јабука 

Пријепоље ГП Гостун 

Пријепоље ГП Врбница 

Сечањ ГП Јаша Томић 

Сомбор-град ГП Бездан 

Сомбор-град ГП Бачки брег 

Сремска Митровица-град ГП Сремска Рача 

Суботица-град ГП Келебија 

Суботица-град ГП Бачки виногради 

Сурдулица ГП Стрезимировци 

Тутин ГП Шпиљани и ГП Годово 

Ужице ГП Котроман 

Чока ГП Врбица 

Шид ГП Батровци 
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Наручилац/Општина Адреса 

Шид ГП Сот 

Шид ГП Љуба 

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 

Београд - Савски венац Немањина 9 

РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 

Београд - Савски венац Немањина 22-26 

АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 

Београд- Стари Град Царице Милице 1 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ 

Београд-Нови Београд Омладинских бригада 1, 7. спрат 

АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

Београд – Стари Град Мајке Јевросиме 51 

УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ 

Београд-Нови Београд Омладинских бригада 1 

 

  
БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА 

 

Члан 17. 
 

  Добављач је дужан да након потписивања уговора, на захтев наручиоца а у 

зависности од безбедносне категорије објекта у којем се врши испорука, у року од пет дана 

достави имена ангажованих извршилаца посла и попуњен образац - Упитник о 

идентификационим податцима својеручно потисан за сваког запосленог појединачно,  као и 

податке о возилима која ће користити приликом доставе и монтаже добара ради безбедносне 

провере од стране надлежне службе Министарства унутрашњих послова Републике Србије. 

 

 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Члан 18. 

 

 Приликом испоруке предметних добара, Добављач је дужан да свако добро 

испоручи са атестом/гарантним листом односно фабричком декларацијом. 

 

 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И  

ОБЕЗБЕЂИВАЊА  ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 
 

 

 

Члан 19. 

 

 Наручилац и Добављач ће записнички констатовати преузимање добара.               

                         У случају записнички утврђених недостатака у квалитету испоручених 

добара и очигледних недостатака, Добављач мора исте отклонити најкасније у року од 3 

дана од дана сачињавања записника о рекламацији, или заменити добро на коме је утврђен 

недостатак, у супротном наручилац задржава право да раскине уговор.  

 Лице одговорно за реализацију уговора одређује сваки Наручилац 

појединачно. 
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 Уколико се укаже потреба за набавком неспецифицираних добара из члана 

13.Оквирног споразума, лице задужено за праћење реализације уговора дужно је да води 

евиденцију о износу утрошених средства за не специфицирана добра и да при истеку 

уговора приложи извештај уз плаћање последње фактуре по уговору. Извештај мора да 

садржи доказе да цена неспецифицираних добара не може бити већа од упоредиве тржишне 

цене. 

 
ГАРАНТНИ РОК 

 

Члан 20. 

 

 Гарантни рок на испоручена предметна добра je 24 месеца, од дана испоруке 

и монтаже. 
 

ВИША СИЛА  

 

Члан 21. 
 

 Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више 

силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним 

споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  

 Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу 

предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који 

нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се 

сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 

штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 

 Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној 

форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити 

одговарајуће доказе.  
 

 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

 

Члан 22.  
 

 Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без одлагања 

писмено обавести Наручиоце о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 

спроведеног поступка која наступи током важења оквирног споразума, односно 

појединачног уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
 
 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 23.  
 

 Наручиоци су дужни да у року од три дана, од дана закључења уговора унесу 

податке у Информациони систем централизованих јавних набавки (ИС ЦЈН) и то: 

1) назив и адресу наручиоца; 

2) вредност уговора; 

3) датум закључења уговора и  

4) период важности уговора, ради праћења извршења оквирних споразума 

од стране Управе за заједничке послове.  

Оквирни споразум могу користити само наручиоци који су прецизно 

наведени у оквирном споразуму или се на основу оквирног споразума јасно може утврдити 

којим наручиоцима је намењен. 

Управа за заједничке послове објављује на на својој интернет презентацији 

закључене оквирне споразуме са потребном пратећом документацијом за њихову 

реализацију. 
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ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Члан 24.  

 

  Наручилац може на основу члана 115. Закон о јавним набавкама након 

закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим 

предмета набавке, ако за то постоје оправдани разлози.  
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 25. 
 

 За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се 

одредбе закона који регулишу облигационе односе.  

 

Члан 26. 

 Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране 

у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност 

Привредног суда у Београду. 

 

Члан 27. 

 

 Овај оквирни споразум се закључује и ступа на снагу даном  потписивања. 

Оквирни споразум се закључује на период од  једне године. 

 

  

 

 

 Рок важења појединачних уговора закључених на основу оквирног 

споразума биће дефинисан појединачним уговорима.  

 

Члан 28. 

 

 Овај оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од 

којих по 3 (три) припада свакој страни у оквирном споразуму. 

 

 

 

УПРАВА 

 ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
 ДОБАВЉАЧ 

   

         Дејан Јонић, директор   
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VIII 
 

 

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

ЗА ПАРТИЈУ 2 
 

Модел Оквирног споразума понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, 

чиме потврђује да прихвата елементе Оквирног споразума 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

Број: _____________________ 
 

Датум: ____________________ 
Београд, Немањина 22-26 

  

 

 

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Закључен у Београду дана 

(попуњава Управа за заједничке послове) 2020 године 

 

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, Београд, Немањина 22-

26, ПИБ 102199617, матични број 07001401, ЈБКЈС 41100, као 

тело за централизоване јавне набавке, које заступа Дејан Јонић, 

директор  (у даљем тексту: Управа за заједничке послове) и 

  
2. ______________________________________________________ са 

седиштем у ______________, улица ________________________, 

ПИБ __________________, матични број ________________ 

кога заступа ___________________________________________, 

директор  (у даљем тексту: Добављач) 

 

 

СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ: 
 

 - да је Управа за заједничке послове републичких органа, као тело за 

централизоване јавне набавке, на основу члана 49 Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту ЗЈН, Уредбе о Управи за 

заједничке послове републичких органа („Службени гласник РС“, број 63/2013, 73/2017 и 

76/2017 и др. прописи), Уредбе о предмету, условима, начину планирања централизованих 

јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране управе за заједничке 

послове републичких органа као тела за централизоване јавне набавке („Службени гласник 

РС“, бр. 93/15), Одлуке о утврђивању Списка наручилаца за чије потребе Управа за 

заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке 

(„Службени гласник РС“ број 12/2015), Одлуке о одређивању централизованих јавних 

набавки добара и услуга које ће спроводити Управа за заједничке послове републичких 

органа у 2020. години (Службени гласник РС“ број 38/19) на основу Решења Владе о 

давању сагласности на Предлог годишњег плана централизованих јавних набавки за 2020. 

годину 05 број 404-11791/2019 од 28.11.2019. године („Службени гласник РС“, број 

84/2019), Претходног обавештења 404-02-2381/2019-01 од 26.12.2019. године, као и 

подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, спровела отворени поступак 

централизоване јавне набавке број 13/2020, чији је предмет набавка канцеларијског 
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намештаја,  ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем за сваку партију 

појединачно, на период од jeдне године; 

 - да је предмет јавне набавке обликован у 2 партије и то: Партија 1 - 

Канцеларијски намештај са испоруком у Београду и Партија 2 - Канцеларијски намештај са 

испоруком у местима на територији Републике Србије; 

 - да је Добављач доставио понуду број (биће преузето из понуде), која се 

налази се у прилогу Оквирног споразума и саставни је део Оквирног споразума; 

 - да Управа за заједничке послове на основу Одлуке о закључењу Оквирног 

споразума закључује Оквирни споразум о набавци канцеларијског намештаја са испоруком 

у местима на територији Републике Србије (Партија 2);  

- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Оквирног споразуму 

поверити Подизвођачу (биће преузето из понуде); 

 - да овај оквирни споразум закључује Управа за заједничке послове, као тело 

за централизоване набавке, у своје име и у име и за рачун наручилаца са Списка наручилаца 

(у даљем тексту: Наручилац); 

 - Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање 

уговора о јавној набавци. Обавеза настаје закључењем појединачног уговора на основу овог 

оквирног споразума; 

  - Наручиоци ће након ступања на снагу оквирног споразума закључивати 

уговоре у складу са стварним потребама; 

 - појединачни уговор о набавци добара закључује се под условима из 

оквирног споразума у погледу спецификације предмета набавке, ценe, начина и рокова 

плаћања, места и начина испоруке. 

 
  

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 

 

 Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључeње 

појединачних уговора о набавци канцеларијског намештаја са испоруком у местима на 

територији Републике Србије, између Наручиоца и Добављача, у складу са Понудом 

Добављача, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца и то: 

   

 (спецификација ће бити преузета из понуде)  

 Количина добара је оквирна за све време важења Оквирног споразума.  

 Наручилац задржава право да одступи од процењених количина наведених у 

члану 1. Оквирног споразума. 
 
 

НАРУЧИОЦИ КОЈИ ЋЕ  

ПРИМЕЊИВАТИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 

Члан 2. 
 

Ред. 

бр. 
Назив наручиоца Адреса Web адреса 

1 2 3 4 

1.  ПОРЕСКА УПРАВА 
Београд,  

Саве Машковића 3-5 
http://www.poreskauprava.gov.rs 

2.  УПРАВА ЦАРИНЕ 
Београд, Булевар Зорана 

Ђинђића 155 
www.upravacarina.rs 

3.  УПРАВА ЗА ТРЕЗОР Београд, Поп Лукина 7-9 http://www.trezor.gov.rs 

4.  

МИНИСТАРСТВО 

ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА 

И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Београд, Немањина 22-26 www.mgsi.gov.rs 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.trezor.gov.rs/
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Ред. 

бр. 
Назив наручиоца Адреса Web адреса 

1 2 3 4 

5.  

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, 

ТУРИЗМА И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Београд, Немањина 22-26 www.mtt.gov.rs 

6.  
РЕПУБЛИЧКА КИРЕКЦИЈА ЗА 
ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Београд, Краља Милана 

16 

ljiljana.milutinovic@rdi.gov.rs 

milica.jovic@rdi.gov.rs 

jadranka.strugarevic@rdi.gov.rs 

milan.savic@rdi.gov.rs 

 

 Оквирни споразум може користити само Наручилац који је прецизно наведен 

у Оквирном споразуму или се на основу Оквирног споразума јасно може утврдити којем 

Наручиоцу је намењен. 

 У случају формално-правних измена статуса корисника из члана 2. оквирног 

споразума, оквирни споразум могу примењивати правни следбеници, са свим правима и 

обавезама претходних корисника оквирног споразума. 
 

 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 3. 
 

 Овај оквирни споразум се закључује и ступа на снагу даном потписивања. 

Оквирни споразум се закључује на период од jeдне године. 

 Током периода важења овог оквирног споразума, може се закључити више 

појединачних уговора у зависности од стварних потреба Наручилаца. 
 

 

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 4. 
 

 Вредност Оквирног споразума износи (биће преузето из понуе), без 

урачунатог ПДВ-а, FCO наручилац. 

  Цене исказане у Понуди Добављача су у динарима, без ПДВ-а. 

 У цену добара урачунати су сви зависни трошкови (транспорт, испорука, 

монтажа…).  

  Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења 

оквирног споразума, односно појединачно закљученог уговора.  

 

 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

 

Члан 5. 

 

  Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана службеног пријема фактуре 

од стране наручиоца, испостављене за добара испоручена у претходном месецу. Свака 

достављена фактура мора да садржи број и датум закљученог оквирног споразума односно 

уговора. 

  Добављач је дужан да изврши  регистрацију фактуре у складу са 

Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за 

исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура (Службени гласник 

број РС 7/2018, 59/2018 и 8/2019). Достављене фактуре морају имати у садржају број и 

датум закљученог уговора о испоруци предметних добара. 

 Обавезе Наручилаца из појединачних закључених уговора које доспевају у 

наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће 

Наручиоцима бити одобрена за наредну буџетску годину. 

 

mailto:marko.petrovic@rdi.gov.rs
mailto:milica.jovic@rdi.gov.rs
mailto:jadranka.strugarevic@rdi.gov.rs
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СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 6. 
 

 Добављач је дужан да у тренутку закључења оквирног споразума 

достави Управи за заједничке послове: 

 -  Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла у износу од 10% од 

вредности оквирног споразума без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног  

за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени 

лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком 

НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 

(„Службени гласник РС“ бр. 56/2011);  

 - Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности оквирног 

споразума без ПДВ-а, без сагласности Добављача може поднети на наплату у року који 

траје најмање 30 дана дуже од истека рока важности оквирног споразума, у случају 

неизвршења обавеза по закљученом оквирном споразуму; 

 - Потврду о регистрацији менице;  

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат Добављача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијом 

од 30 дана, од дана закључења оквирног споразума. 

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа.  

 У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење 

остаје на снази.  

 Меница се доставља за сваку партију посебно, јер Управа за заједничке 

послове закључује оквирни споразума са Добављачем за сваку партију посебно. 
 

   

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ УГОВОРЕ ЧИЈА ЈЕ ВРЕДНОСТ 

ПРЕКО МИЛИОН ДИНАРА 
 

Члан 7. 

 

 Добављач са којим буде закључен појединачни уговор, дужан је да у тренутку 

закључења појединачног уговора, као средство финансијског обезбеђења преда Наручиоцу 

oригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од укупне уговорене 

цене, без ПДВ-а, која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности појединачног 

уговора. 

  Банкарска гаранција се доставља за сваки појединачно закључени 

уговор.  

 Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на 

први позив, без приговора и биће саставни део уговора. 

 

Члан 8. 

 

 Добављач са којим буде закључен појединачни уговор дужан је да у тренутку 

примопредаје предмета уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу 

oригинал банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10 % од 

укупне уговорене цене, без ПДВ-а, која мора трајати најмање 5 дана дуже од истека 

гарантног рока. 

  Банкарска гаранција се доставља за сваки појединачно закључени 

уговор.  

 Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на 

први позив, без приговора. 
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ УГОВОРЕ ЧИЈА ЈЕ ВРЕДНОСТ 

 УГОВОРА  ДО МИЛИОН И МИЛИОН ДИНАРА 

 

Члан 9. 

 

 Добављач је дужан да у тренутку закључења појединачних уговора преда 

Наручиоцу: 

 - Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла у висини од 10% од 

укупне уговорене цене без ПДВ-а, оверену и потписану од стране лица овлашћеног за 

заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени 

лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком 

НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 

(„Службени гласник РС“ бр. 56/2011);  

 - Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% од укупне уговорене 

цене без ПДВ-а, без сагласности Добављача може поднети на наплату у року који траје 

најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних 

обавеза; 

  - Потврду о регистрацији менице; 

  - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат Добављача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим 

од 30 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.  

 Меница за добро извршење посла се доставља за сваки појединачно 

закључени уговор. 

 

Члан 10. 
 

 Добављач је дужан да у тренутку примпоредаје предмета појединачних 

уговора преда Наручиоцу: 

  - Попуњену сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року у 

висини од 10 % од укупно уговорене цене без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица 

овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету 

(„Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 2/2006 и 31/2011) 

и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 

овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011);  

              - Менично овлашћење да се меницa у висини од 10 % од укупно уговорене 

цене без ПДВ-а, са роком важења 5 дана дуже од  гарантног рока, без сагласности 

Добављача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по 

закљученом уговору; 

  - Потврду о регистрацији менице; 

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим 

од 30 дана, од дана извршења уговорне обавезе.  

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.  
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ЗАЛОЖНО ПРАВО 

 

Члан 11. 

 

 Потраживања из закључених појединачних уговора не могу се уступати другим 

правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно 

не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим 

лицима. 

 

 
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА  
ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 12. 

 

 Након закључења оквирног споразума са једним понуђачем, када настане 

потреба за предметом набавке, Наручилац ће упутити Добављачу позив за закључење 

уговора за сваку партију појединачно. 

 Приликом закључивања појединачних уговора не могу се мењати битни 

услови из оквирног споразума. У току трајања оквирног споразума наручилац може 

закључити више појединачних уговора у складу са својим потребама. 

 Уговори о јавној набавци који се закључују на основу Оквирног споразума, 

морају се доделити пре завршетка трајања Оквирног споразума, с тим да се трајање 

појединих уговора, закључених на основу Оквирног споразума не мора подударати са 

трајањем оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже. 

 Добављач је дужан да се у року од пет дана одазове позиву за закључење 

појединачног уговора. 

 Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из Оквирног 

споразума у погледу спецификације предмета набавке, ценe, начина и рокова плаћања, 

места и начина испоруке. 

 

НЕСПЕЦИФИЦИРАНА ДОБРА  

 

Члан 13. 

 

 Имајући у виду да су у оквирном споразуму исказане количине намештаја 

оквирне, наручилац задржава право, уколико се укаже потреба за набавком намештаја 

другачијих техничких  карактеристика од описаних у члану 1. оквирног споразума 

(неспецифицирана добра), да  у оквиру свих закључених уговора, прибави добра другачијих 

техничних карактеристика од специфицираних у висини која не прелази 5% од вредности 

свих закључених уговора, током примене оквирног споразума. Добављач може да изврши 

испоруку предметних добара само уз писмену сагласност овлашћеног лица наручиоца. На 

писани захтев овлашћеног лица наручиоца, Добављач је дужан да достави Наручиоцу цену 

неспецифицираних добара у року од 24 часа, од пријема захтева.  

  Цене неспецифицираних добара не могу бити веће од упоредивих тржишних 

цена.  

 Код Наручиоца који користе могућност набавке добара другачијих 

карактеристика од описаних у спецификацији уговора из оквирног споразума 

(неспецифицирана добра), испод спецификације добара потребно је додати још једну 

рубрику – ставку која ће гласити на „неспецифицирана добра“ која ће бити изражена у 

номиналном износу. 
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 Укупна вредност неспецифицираних добара, из свих закључених уговора из 

оквирног споразума не може бити већа од 5% од вредности које је наручилац одредио као 

процењену вредност за појединачну партију. 

 Наручиоци су дужни да приликом набавке неспецифицираних добара из 

појединачно закључених уговора, поштују основна начела Закона о јавним набавкама и да у 

свему поступају у складу са одредбама члана 39. Закона, тако да уговорена цена не буде 

већа од упоредиве тржишне цене. 

 
КВАЛИТЕТ 

 

Члан 14. 

 

  Намештај мора бити израђен од квалитетног материјала све у складу са 

важећим српским стандардима према Правилнику о техничким и другим захтевима за 

намештај („Службени гласник бр. 56/2009“). Материјали који се користе морају да 

испуњавају Е1 емисиони услов формалдехида. 

  Добављач  је на свом  меморандуму доставио Изјаву да добра из члана 1. 

овог оквирног споразума испуњавају наведене захтеве и атест за добра за која је прописана 

носивост  и која су саставни део Оквирног споразума. 

 
НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ 

  

Члан 15. 

 

 Добра која су предмет оквирног споразума испоручиваће се сукцесивно, 

према динамици и количинама које одреди наручилац. 

 Добављач је дужан да приликом испоруке за свако испоручено добро 

достави атест/гарантни лист односно фабричку декларацију. 

 Испорука добара вршиће се и ван радног времена, викендом или празником 

уколико наручилац то буде захтевао, без права на увећање накнаде по основу рада ван 

радног времена. 

 Уколико постоји потреба за набавком добара кoја нису предвиђена у члану 

1. овог оквирног споразума, а по функцији су сродна осталим добрима који су предмет  

оквирног споразума, Добављач може извршити набавку и испоруку поменутих добара по 

предходно прибављеној сагласности овлашћеног лица Наручиоца. 

 Рок испоруке добара за сваку појединачну наруџбину (испоруку) наручилац 

ће одредити у зависности од количине наручених добара и то у оквиру следеће динамике: 

- Испорука до 20 комада (истих или различитих) артикала из спецификације: 

максимално до (биће презето из понуде) радних дана 

- Испорука до 30 комада (истих или различитих) артикала из спецификације: 

максимално до (биће презето из понуде) радних дана 

- Испорука до 50 комада (истих или различитих) артикала из спецификације: 

максимално до (биће презето из понуде) радних дана 

- Испорука преко 50 комада (истих или различитих) артикала из 

спецификације: максимално до (биће презето из понуде) радних дана 

 

МЕСТО ИСПОРУКЕ  

 

Члан 16. 

 

  Испорука добара за наручиоце вршиће се на локацијама и то: 

 

Наручилац/Општина Адреса 
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Наручилац/Општина Адреса 

ПОРЕСКА УПРАВА 

Бор  Ђорђа Вајферта 

Врање  Краља Стефана Првовенчаног 1 

Вршац Феликса Милекера 17 

Зрењанин-град Трг др Зорана Ђинђића 4 

Јагодина-град   Сквер омладине 3 

Кикинда Трг српских добровољаца 34 

Кладово Краља Александра 35 

Крагујевац-град  27 марта бр.14 

Крагујевац-град Собовица бб (магацин) 

Краљево-град   Трг Јована Сарића 1 

Крушевац-град   Стевана високог 2 

Куршумлија  Вожда Карађорђа 24 

Лесковац-град  Моше Пијаде 4, 

Ниш-Медиjана Страхињића бана бб., 

Ниш-Медиjана Николе Пашића 24  

Ниш-Медиjана Синђелићев трг 

Нови Пазар-град   Авноја бб 

Нови Сад  Модене 7 

Нови Сад Булевар Михајла Пупина 14 

Нови Сад Булевар Михајла Пупина 16 

Нови Сад Сентандрејски пут 165. 

Панчево-град Масарикова бр. 2 

Пирот Српсих владара 87 

Пријепоље   Санџачких бригада 5 

Прокупље  21. Српске дивизије 6 

Сомбор-град Стапарски пут 2 

Сремска Митровица-град Трг краља Петра I 44 

Стара Пазова Светосавска бр. 1 

Суботица-град Корзо бр. 5 

Ужице   Трг партизана 8 

Чачак-град   Градско шеталиште 22 

 

УПРАВА ЦАРИНЕ 

Вршац Булевар Ослобођења 9 

Димитровград Балканска 103 

Зрењанин-град Царинска 3 

Кладово Дунавска бб 

Крагујевац-град Лепенички булевар 3 

Краљево-град Моше Пијаде 1 

Крушевац-град Јасички пут бб 
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Наручилац/Општина Адреса 

Ниш-Палилула Димитрија Туцовића 16, Ниш - Приштина 

Нови Сад Царинска 1 

Сомбор-град Индустријска зона бб 

Суботица-град Босе Милићевић бб 

Ужице Милоша Обреновића бб 

Шабац-град Београдски пут бб 

 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 

Алексинац Експозитура Алексинац Момчила Поповића  

бр. 45 

Апатин Експозитура Апатин Српских владара бр. 1 

Бајина Башта Експозитура Бајина Башта Кнеза М. 

Обреновића бр. 24 

Баточина Експозитура Баточина Краља Петра I бр. 64 

Бела Паланка Експозитура Бела Паланка Српских владара бб 

Бела Црква Експозитура Бела Црква Јована Поповића бр. 

58 

Босилеград Експозитура Босилеград Георги Димитрова бр. 

75б 

Бујановац Експозитура Бујановац Косметска бр. 2 

Ваљево-град Филијала Ваљево Вука Караџића бр. 2 

Велика Плана Експозитура Велика Плана Милоша Великог 

бр. 42 

Велико Градиште Експозитура Велико Градиште Житни трг бр. 2 

Владичин Хан Експозитура Владичин Хан Ратка Павловића 

бр. 1 

Врање Филијала Врање Краља Стефана Првовенчаног 

бр.1 

Вршац Филијала Вршац Феликса Милекера бр. 17 

Голубац Експозитура Голубац Цара Лазара бр. 15  

Горњи Милановац Експозитура Горњи Милановац Карађорђева 

бр. 3 

Жабари Експозитура Жабари Кнеза Милоша  бр. 74  

Зајечар-град Филијала Зајечар Драгослава Срејовића бр. 4 

Зрењанин-град Филијала Зрењанин Трг Др Зорана Ђинђића бр. 

4 

Јагодина-град Филијала Јагодина Сквер омладине бр. 3 

Кладово Експозитура Кладово 22. септембра бр. 14 

Крагујевац-град Филијала Крагујевац Бранка Радичевића бр. 

16А 

Краљево-град Филијала Краљево Цара Душана бр. 41 

Крушевац-град Филијала Крушевац Трг младих бр. 1 

Кучево Експозитура Кучево Светог Саве бр. 97 
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Наручилац/Општина Адреса 

Лајковац Експозитура Лајковац Владике Николаја бр. 6 

Лесковац-град Филијала Лесковац Моше Пијаде бр. 4 

Лозница-град Филијала Лозница Трг Јована Цвијића бр. 11 

Мајданпек Експозитура Доњи Милановац Краља Петра I  

73 

Мионица Експозитура Мионица Војводе Мишића бр. 52 

Ниш-Медиjана Филијала Ниш Генeрала Милојка Лешјанина 

бр.19 

Нови Пазар-град Филијала Нови Пазар АВНОЈ-а бб 

Нови Сад Филијала Нови Сад Модене бр. 7 

Осечина Експозитура Осечина Карађорђева бр. 114 

Панчево-град Филијала Панчево Масарикова бр. 2 

Петровац на Млави Експозитура Петровац на Млави Српских 

владара бр. 240 

Пећинци Експозитура Пећинци Слободана Бајића Паје 

бр. 5 

Пирот Филијала Пирот Српских Владара бр. 87 

Прешево Експозитура Прешево Маршала Тита бр. 42 

Прокупље Филијала Прокупље 21 Српске дивизије бр. 6  

Ражањ Експозитура Ражањ Партизанска бр. 34 

Рашка Експозитура Рашка Немањина бр. 10 

Рума Експозитура Рума Железничка бр. 5-7 

Сврљиг Експозитура Сврљиг Хаџићева бр. 21 

Сјеница Експозитура Сјеница Светозара  Марковића бр. 

15 

Смедерево-град Филијала Смедерево Његошева бр. 8 

Смедеревска Паланка Експозитура Смедеревска Паланка

 Радмиле Шишковић бб 

Сремска Митровица-град Филијала Сремска Митровица Краља Петра I 

бр. 44 

Суботица-град Филијала Суботица Корзо бр. 5 

Сурдулица Експозитура Сурдулица Томе Ивановића бр. 4 

Тител Експозитура Тител Главна бр. 1 

Тутин Експозитура Тутин Омладинска бр. 4 

Уб Експозитура Уб 3. октобра бр. 2 

Ужице Филијала Ужице Трг Партизана бр. 8 

Чајетина Експозитура Чајетина Краља Александра 

Карађорђевића бр.13 

Чачак-град Филијала Чачак Градско шеталиште бр. 22 

Шабац-град Филијала Шабац Карађорђева бр. 2 

Шид Експозитура Шид Светог Саве бр. 8 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 
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Наручилац/Општина Адреса 

Нови Сад Београдски кеј 11 

 

МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА, ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 
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Наручилац/Општина Адреса 

ОР  Бор, Моше Пијаде 19 

НЕГОТИН  Неготин, Трг Ђорђа Станојевића 5-1 

КЛАДОВО  Кладово, Саве Ковачевића 1 

ЉИГ  Љиг, Карађорђева 7 

МИОНИЦА  Мионица, Војводе Мишића бб 

УБ  Уб,1 маја 1 

ВАЉЕВО  Ваљево, Карађорђева 31 

БОСИЛЕГРАД Босилеград, Георги Димитрова бб 

БУЈАНОВАЦ  Бујановац, Карађорђа Петровића 113 

ПРЕШЕВО  Прешево, Маршала Тита 36 

СУРДУЛИЦА  Сурдулица, Велибора Стајића 1 

ТРГОВИШТЕ  Трговиште, Краља Петра Карађорђевића 4 

ВЛАДИЧИН ХАН  Владичин Хан, Светосавска бб 

ВРАЊЕ  Врање, Матије Гупца 2 

КЊАЖЕВАЦ  Књажевац, Милоша Обилића 1 

СОКОБАЊА  Сокобања, Војислава Илића 2 

ЗАЈЕЧАР  Зајечар, Пана Ђукића 1 

НОВИ БЕЧЕЈ  Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8 

СЕЧАЊ  Сечањ, Вожда Карађорђа 57 

ЗРЕЊАНИН  Зрењанин, Трг Слободе 10 

ЋУПРИЈА  Ћуприја, 13 октобра 7 

ДЕСПОТОВАЦ  Деспотовац, Стевана Синђелића 2 

ЈАГОДИНА  Јагодина, Књегиње Милице 80 а 

ПАРАЋИН  Параћин ,Томе Живановића 10 

СВИЛАЈНАЦ  Свилајнац, Светог Саве 102 

АДА  Ада, Тргослобођења 1 

КАЊИЖА  Кањижа, Главни трг  3 

КИКИНДА  Кикинда, Трг Српских добровољаца 11 

НОВИ КНЕЖЕВАЦ  Нови Кнежевац, Краља Петра Првог 1 

КОСОВСКА МИТРОВИЦА  Косовска Митровица, Немањина 47 

АРАНЂЕЛОВАЦ  Аранђеловац, Венац слободе 10 

КНИЋ  Кнић 

КРАГУЈЕВАЦ Крагујевац, Саве Ковачевића 7 

КРАГУЈЕВАЦ 
Крагујевац, Краља Александра Карађорђевића 

44 

ТОПОЛА Топола, Булевар Краља Александра 9 

КРАЉЕВО Краљево, Трг Јована Сарића 1 

КРАЉЕВО Краљево, Омладинска 2 

НОВИ ПАЗАР Нови Пазар, Авноја 66 

РАШКА Рашка, Светог Саве 18 а 

ТУТИН  Тутин , III Санџачке бригаде бб 33 

ВРЊАЧКА БАЊА  Врњачка Бања, Крушевачка 17 

БРУС  Брус, Краља Петра 120 
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Наручилац/Општина Адреса 

КРУШЕВАЦ  Крушевац, Балканска 63 

ТРСТЕНИК  Трстеник, Краљице Милице 60 

БОЈНИК  Бојник, Трг Ослобођења 12 

ЛЕСКОВАЦ  Лесковац, Пана Ђукића 9 

ВЛАСОТИНЦЕ  Власотинце, Трг Ослобођења 

АЛЕКСИНАЦ  Алексинац, Књаза Милоша 144 

НИШ  Ниш, Страхињића бана бб 

БАЧКА ПАЛАНКА  Бачка Паланка, Жарка Зрењанина 72 

БАЧКИ ПЕТРОВАЦ  Бачки Петровац, Коларчева 6 

БЕОЧИН  Беочин, Светосавска 25 

НОВИ САД  Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10-4 

СРБОБРАН  Србобран, Трг Слободе 2 

ТЕМЕРИН  Темерин, Новосадска 326 

ВРБАС  Врбас, Маршала Тита 78 а 

АЛИБУНАР  Алибунар, Саве Мунћана 

ПАНЧЕВО  Панчево, Трг Краља Петра I 2-4 

ВРШАЦ  Вршац, Светосавски трг 10 

БАБУШНИЦА  Бабушница, Саше Ивковић 26 

ДИМИТРОВГРАД  Димитровград, Нишава 16 

ПИРОТ  Пирот, Српских владара 83 

ГОЛУБАЦ  Голубац, Цара Лазара 1 

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ  Петровац на Млави, Српских владара 165 

ПОЖАРЕВАЦ  Пожаревац, Дринска 2 

СМЕДЕРЕВО Смедерево, Трг Републике 7 

СМЕДЕРЕВО Смедерево, Трг Републике 5 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА  Смедеревска Паланка, Вука Караџића 22 

ВЕЛИКА ПЛАНА  Велика Плана, Николе Пашића 15 

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ Велико Градиште, Сремска 1 

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ Велико Градиште, Житни трг 1 

БЛАЦЕ Блаце, Браће Вуксановић 2  

КУРШУМЛИЈА  Куршумлија, Вука Караџића 14 

ПРОКУПЉЕ  Прокупље, Такова 2 

АПАТИН  Апатин, Средња 1 

КУЛА  Кула, Лењинова 11 

ОЏАЦИ  Оџаци, Кнез Михајлова 24 

СОМБОР  Сомбор, Трг Цара Уроша 1 

ИНЂИЈА  Инђија ,Војводе Степе 10 

ПЕЋИНЦИ  Пећинци, Јове Негушевића 1 

РУМА  Рума, Главна 152 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА  Сремска Митровица, Светог Димитрија 8 

СТАРА ПАЗОВА  Стара Пазова, Ћирила и Методија 18 

ШИД  Шид, Кнеза Милоша 2 

БАЧКА ТОПОЛА  Бачка Топола, Маршала Тита 47 
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Наручилац/Општина Адреса 

СУБОТИЦА  Суботица, Трг Лазара Нешића 1 

АРИЉЕ  Ариље, Светог  Ахилија 53 

БАЈИНА БАШТА  Бајина башта, Кнеза Михаила Обреновића 29/1 

ЧАЈЕТИНА  Чајетина, Златиборска 6 

НОВА ВАРОШ  Нова Варош, Карађорђева 32 

ПОЖЕГА  Пожега, Вука Караџића 9 

ПРИБОЈ  Прибој, 12.јануара 108 

ПРИЈЕПОЉЕ  Пријепоље, Санџачких бригада 47 

СЈЕНИЦА  Сјеница, Краља Петра 1 

УЖИЦЕ Ужице, Видовданска 34 б 

УЖИЦЕ Ужице, ДимитријеТуцовића 52 

ЧАЧАК  Чачак, Жупана Странцимира 2 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  Горњи Милановац,Тихомира Матијевића 2 

ГУЧА  Гуча, Република бб 

ИВАЊИЦА  Ивањица, Венијамина Маринковића 1 

КРУПАЊ  Крупањ, Маршала Тита 2 

ЛОЗНИЦА  Лозница ,Владе Зечевића 4 

ЉУБОВИЈА  Љубовија, Војводе Мишића 45 

МАЛИ ЗВОРНИК  Мали Зворник, Краља Петра I 38 

ШАБАЦ  Шабац, Господар Јевремова 6 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Бајина Башта ГП Бајина Башта 

Бачка Паланка ГП Бачка Паланка  

Бачка Паланка ГП Нештин  

Бела Црква ГП Калуђерово 

Богатић ГП Бадовинци 

Босилеград ГП Рибарци 

Бујановац ГП Прохор Пчињски 

Вршац ГП Ватин 

Димитровград ГП Градина 

Зајечар-град ГП Вршка чука 

Кањижа ГП Хоргош 

Кикинда ГП Наково 

Лозница-град ГП Трбушница 

Љубовија ГП Љубовија 

Мали Зворник ГП Мали Зворник 

Нова Црња ГП Српска Црња 

Нови Кнежевац ГП Ђала 

Оџаци ГП Богојево  

Прешево ГП Прешево 

Прибој ГП Увац 
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Наручилац/Општина Адреса 

Прибој ГП Ваган 

Прибој ГП Прибој 

Прибој ГП Царево поље 

Пријепоље ГП Јабука 

Пријепоље ГП Гостун 

Пријепоље ГП Врбница 

Сечањ ГП Јаша Томић 

Сомбор-град ГП Бездан  

Сремска Митровица-град ГП Јамена 

Сремска Митровица-град ГП Сремска Рача  

Суботица-град ГП Келебија 

Суботица-град ГП Бачки виногради 

Сурдулица ГП Стрезимировци 

Сурдулица ГП Стрезимировци 

Сурдулица ГП Стрезимировци 

Тутин ГП Шпиљани 

Тутин ГП Годово 

Ужице ГП Котроман 

Чока ГП Врбица 

Шид ГП Батровци 

Шид ГП Сот  

Шид ГП Љуба  

 
БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА 

 

Члан 17. 

  

  Добављач је дужан да након потписивања уговора, на захтев наручиоца а у 

зависности од безбедносне категорије објекта у којем се врши испорука, у року од пет дана 

достави имена ангажованих извршилаца посла и попуњен образац - Упитник о 

идентификационим податцима својеручно потисан за сваког запосленог појединачно,  као и 

податке о возилима која ће користити приликом доставе и монтаже добара ради безбедносне 

провере од стране надлежне службе Министарства унутрашњих послова Републике Србије. 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Члан 18. 

 

 Приликом испоруке предметних добара, Добављач је дужан да свако добро 

испоручи са гарантним листом односно фабричком декларацијом. 

 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И  

ОБЕЗБЕЂИВАЊА  ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 
 

 

Члан 19. 

 

 Наручилац и Добављач  ће записнички констатовати преузимање добара.               
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                        У случају записнички утврђених недостатака у квалитету испоручених добара 

и очигледних недостатака, Добављач мора исте отклонити најкасније у року од 3 дана од 

дана сачињавања записника о рекламацији, или заменити добро на коме је утврђен 

недостатак. 

 Лице одговорно за реализацију уговора одређује сваки Наручилац 

појединачно. 

 Уколико се укаже потреба за набавком неспецифицираних добара из члана 

13. Оквирног споразума, лице задужено за праћење реализације уговора дужно је да води 

евиденцију о износу утрошених средства за не специфицирана добра и да при истеку 

уговора приложи извештај уз плаћање последње фактуре по уговору. Извештај мора да 

садржи доказе да цена неспецифицираних добара не може бити већа од упоредиве тржишне 

цене. 

 
ГАРАНТНИ РОК 

 

    Члан 20. 

 

 Гарантни рок на испоручена предметна добра je 24 месеца, од дана испоруке 

и монтаже. 

 
ВИША СИЛА  

 

   Члан 21. 

 

 Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе 

које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним 

споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  

 Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу 

предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који 

нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се 

сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 

штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 

 Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној 

форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити 

одговарајуће доказе.  
 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

 

Члан 22.  
 

 Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без одлагања 

писмено обавести Наручиоце о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 

спроведеног постука. која наступи током важења оквирног споразума, односно 

појединачног уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 23.  
 

 Наручиоци су дужни да у року од три дана, од дана закључења уговора унесу 

податке у Информациони систем централизованих јавних набавки (ИС ЦЈН) и то: 

1) назив и адресу наручиоца; 

2) вредност уговора; 

3) датум закључења уговора и  

4) период важности уговора, ради праћења извршења оквирних споразума 

од стране Управе за заједничке послове.  
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Оквирни споразум могу користити само наручиоци који су прецизно 

наведени у оквирном споразуму или се на основу оквирног споразума јасно може утврдити 

којим наручиоцима је намењен. 

 Управа за заједничке послове објављује на на својој интернет презентацији 

закључене оквирне споразуме са потребном пратећом документацијом за њихову 

реализацију. 

 
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

  

Члан 24. 

 

  Наручилац може на основу члана 115. Закон о јавним набавкама након 

закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим 

предмета набавке, ако за то постоје оправдани разлози.  

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 25. 
 

 За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се 

одредбе закона који регулишу облигационе односе.  

 

Члан 26. 

 Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране 

у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност 

Привредног суда у Београду. 

 

Члан 27. 

 

 Овај оквирни споразум се закључује и ступа на снагу даном  потписивања. 

Оквирни споразум се закључује на период од  једне године. 

 Рок важења појединачних уговора закључених на основу оквирног 

споразума биће дефинисан појединачним уговорима.  

 

Члан 28. 

 

 Овај оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од 

којих по 3 (три) припада свакој страни у оквирном споразуму. 

 

 

УПРАВА 

 ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
 ДОБАВЉАЧ 

   

Дејан Јонић, директор   
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IX 
 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

ЗА ПАРТИЈУ 1  
 

Модел Уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, 

чиме потврђује да прихвата елементе Модела Уговора 
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              ______________________________ 
(назив Наручиоца) 

 

Број:___________________ 
 

Датум:____________ 
 

                             _____________________ 
       (адреса Наручиоца) 

  

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Закључен у Београду дана (попуњава Наручилац) 
 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1. ______________________________________________________ са 

седиштем у ______________, улица ________________________, 

ПИБ __________________, матични број ________________ 

кога заступа ___________________________________________, 

директор  (у даљем тексту: Наручилац) 
 

 
2. ______________________________________________________ са 

седиштем у ______________, улица ________________________, 

ПИБ __________________, матични број ________________ 

кога заступа ___________________________________________, 

директор  (у даљем тексту: Продавац) 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
 

 - да је Управа за заједничке послове републичких органа, као тело за 

централизоване јавне набавке, на основу  члана 49 Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту ЗЈН, Уредбе о Управи за 

заједничке послове републичких органа („Службени гласник РС“, број 63/2013, 73/2017 и 

76/2017 и други пропис), Уредбе о предмету, условима, начину планирања централизованих 

јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке 

послове републичких органа као тела за централизоване јавне набавке („Службени гласник 

РС“, бр. 93/15), Одлуке о утврђивању Списка наручилаца за чије потребе Управа за 

заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке 

(„Службени гласник РС“ број 12/2015), Одлуке о одређивању централизованих јавних 

набавки добара и услуга које ће спроводити Управа за заједничке послове републичких 

органа у 2020. години (Службени гласник РС“ број 38/19) на основу Решења Владе о 

давању сагласности на Предлог годишњег плана централизованих јавних набавки за 2020. 

годину 05 број 404-11791/2019 од 28.11.2019. године („Службени гласник РС“, број 

84/2019), Претходног обавештења 404-02-2381/2019-01 од 26.12.2019. године, као и 

подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, спровела отворени поступак 

централизоване јавне набавке број 10/2020, чији је предмет набавка канцеларијског 
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намештаја,  ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем за сваку партију 

појединачно, на период од jeдне године; 

 - да је предмет јавне набавке обликован у 2 партије и то: 

Партија 1 - Канцеларијски намештај са испоруком у Београду и Партија 2 - Канцеларијски 

намештај са испоруком у местима на територији Републике Србије ; 

 - да су Позив и Конкурсна документација објављени на Порталу јавних 

набавки, на интернет страници Управе за заједничке послове републичких органа и Порталу 

службених гласила Републике Србије и база прописа; 

  - да Наручилац на основу закљученог оквирног споразума број (попуњава 

Наручилац), закључује са Даваоцем услуге Уговор о набавци канцеларијског  намештаја са 

испоруком у Београду, Партија 1; 

- да ће Продавац извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично 

поверити Подизвођачу (биће преузето из понуде); 

 - да се овај уговор закључује под условима из оквирног споразума у погледу 

спецификација предмета набавке, ценe, начина и рокова плаћања, начина и места испоруке 

добара. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Члан 1. 

 

  Предмет Уговора је набавка канцеларијског намештаја са испоруком у 

Београду, и то: 

(спецификација ће бити преузета из понуде) 

 

Члан 2. 

 

 Вредност Уговора износи (попуњава Наручилац), без ПДВ-а, FCO 

наручилац. 

 У цену добара из члана 1. овог уговора урачунати су сви зависни трошкови 

(транспорт, испорука, монтажа…). 

 Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења уговора.  

 Наручилац задржава право да одступи од процењених количина наведених у 

члану 1. овог уговора. 

 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

 

Члан 3. 

 

  Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана службеног пријема фактуре 

од стране наручиоца, испостављене за добара испоручена у претходном месецу. Свака 

достављена фактура мора да садржи број и датум закљученог оквирног споразума односно 

уговора. 

 Продавац је дужан да изврши  регистрацију фактуре у складу са 

Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за 

исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура (Службени гласник 

број РС 7/2018, 59/2018 и 8/2019). Достављене фактуре морају имати у садржају број и 

датум закљученог уговора о испоруци предметних добара. 

Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској 

години биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу 

бити одобрена за наредну буџетску годину. 

 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 4. 
 

 Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла за уговор чија 

је вредност преко милион динара 
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 Продавац је у тренутку закључења Уговора предао Наручиоцу oригинал 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од укупно уговорене цене, 

без ПДВ-а, која траје 30 дана дуже од истека рока важности Уговора. 

 Поднета банкарска гаранција је безусловна, неопозива и платива на први 

позив, без приговора и саставни је део Уговора. 

 

Члан 5. 
 

 Сопствена меница за добро извршење посла за уговор чија је вредност  

до милион и милион динара 

 Продавац је у тренутку закључења Уговора предао Наручиоцу: 

 - Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла у износу од 10% од 

укупно уговорене цене без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за 

заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени 

лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком 

НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 

(„Службени гласник РС“ бр. 56/2011);  

  - Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од укупно уговорене 

цене без ПДВ-а, без сагласности Продавца може поднети на наплату у року који траје 

најмање 30 дана дуже од истека рока важности Уговора, у случају неизвршења уговорних 

обавеза; 

  - Потврду о регистрацији менице;  

  - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат Продавца, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим 

од 30 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.  

  

Члан 6. 

 

 Оригинал банкарска гаранција за за отклањање грешака у гарантном за 

уговор чија је вредност преко милион динара 

 Продавац је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, као 

средство финансијског обезбеђења преда Наручиоцу oригинал банкарску гаранцију за 

отклањање грешака у гарантном року, у висини од 10 % од укупно уговорене цене, без 

ПДВ-а, која мора трајати најмање 5 дана дуже од истека гарантног рока. 

  Банкарска гаранција се доставља за сваки појединачни уговор. 

 Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на 

први позив, без приговора. 

 

Члан 7. 

 

 Сопствена меница за отклањање грешака у гарантом року за уговор 

чија је вредност до милион и милион динара 

 Продавац је дужан да у тренутку примпоредаје предмета уговора преда 

Наручиоцу: 

  - Попуњену сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, у 

висини од 10 % од укупно уговорене цене без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица 

овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету 

(„Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 2/2006 и 31/2011) 

и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 

овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011); 

              - Менично овлашћење да се меницa у висини од 10 % од укупно уговорене 

цене без ПДВ-а, са роком важења 5 дана дуже од  гарантног рока, без сагласности Продавца 

може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору; 



Страна 126 од 151 
 

Управа за заједничке послове републичких органа,      јануар - 2020 

Београд, Немањина 22-26 – ЦЈН  10/2020      

 - Потврду о регистрацији менице; 

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим 

од 30 дана, од дана извршења уговорне обавезе.  

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.  
 

ЗАЛОЖНО ПРАВО 

 

Члан 8. 
 

 Потраживања из закључених појединачних уговора не могу се уступати другим 

правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно 

не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим 

лицима. 

 
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА  
ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 9. 

 

 Након закључења оквирног споразума са једним понуђачем, када настане 

потреба за предметом набавке, Наручилац ће упутити Продавцу позив за закључење 

уговора за сваку партију појединачно. 

 Приликом закључивања појединачних уговора не могу се мењати битни 

услови из Оквирног споразума. У току трајања оквирног споразума Наручилац може 

закључити више појединачних уговора у складу са својим потребама. 

 Уговори о јавној набавци који се закључују на основу Оквирног споразума, 

морају се доделити пре завршетка трајања Оквирног споразума, с тим да се трајање 

појединих уговора, закључених на основу Оквирног споразума не мора подударати са 

трајањем оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже. 

 Продавац је дужан да се у року од пет дана одазове позиву за закључење 

појединачног уговора. 

 Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из Оквирног 

споразума у погледу спецификације предмета набавке, ценe, начина и рокова плаћања, 

места и начина испоруке. 

 

НЕСПЕЦИФИЦИРАНА ДОБРА  

 

Члан 10. 

 

 Имајући у виду да су у оквирном споразуму исказане количине намештаја 

оквирне, наручилац задржава право, уколико се укаже потреба за набавком намештаја 

другачијих техничких  карактеристика од описаних у члану 1. оквирног споразума 

(неспецифицирана добра), да  у оквиру свих закључених уговора, прибави добра другачијих 

техничних карактеристика од специфицираних у висини која не прелази 5% од вредности 

свих закључених уговора, током примене оквирног споразума. Продавац може да изврши 

испоруку предметних добара само уз писмену сагласност овлашћеног лица наручиоца. На 

писани захтев овлашћеног лица наручиоца, Продавац је дужан да достави Наручиоцу цену 

неспецифицираних добара у року од 24 часа, од пријема захтева.  

  Цене неспецифицираних добара не могу бити веће од упоредивих тржишних 

цена.  

 Код Наручиоца који користе могућност набавке добара другачијих 

карактеристика од описаних у спецификацији уговора из оквирног споразума 

(неспецифицирана добра), испод спецификације добара потребно је додати још једну 
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рубрику – ставку која ће гласити на „неспецифицирана добра“ која ће бити изражена у 

номиналном износу. 

 Укупна вредност неспецифицираних добара, из свих закључених уговора из 

оквирног споразума не може бити већа од 5% од вредности које је наручилац одредио као 

процењену вредност за појединачну партију. 

 Наручиоци су дужни да приликом набавке неспецифицираних добара из 

појединачно закључених уговора, поштују основна начела Закона о јавним набавкама и да у 

свему поступају у складу са одредбама члана 39. Закона, тако да уговорена цена не буде 

већа од упоредиве тржишне цене. 

 
КВАЛИТЕТ 

 

Члан 11. 

 

  Намештај мора бити израђен од квалитетног материјала све у складу са 

важећим српским стандардима према Правилнику о техничким и другим захтевима за 

намештај („Службени гласник бр. 56/2009“). Материјали који се користе морају да 

испуњавају Е1 емисиони услов формалдехида. 

   Продавац је на свом  меморандуму доставио Изјаву да добра из члана 1. 

овог уговора испуњавају наведене захтеве и атест за добра за која је прописана носивост  и 

која су саставни део Уговора. 

 
НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ  

 

Члан 12. 

 

 Добра која су предмет овог уговора испоручиваће се сукцесивно, према 

динамици и количинама које одреди наручилац. 

 Продавац је дужан да приликом испоруке за свако испоручено добро 

достави атест/гарантни лист односно фабричку декларацију. 

 Испорука добара вршиће се и ван радног времена, викендом или празником 

уколико наручилац то буде захтевао, без права на увећање накнаде по основу рада ван 

радног времена. 

 Уколико постоји потреба за набавком добара кoја нису предвиђена у члану 

1. овог уговора, а по функцији су сродна осталим добрима који су предмет  Уговора, 

Добављач може извршити набавку и испоруку поменутих добара по предходно 

прибављеној сагласности овлашћеног лица Наручиоца. 

 Рок испоруке добара за сваку појединачну наруџбину (испоруку) наручилац 

ће одредити у зависности од количине наручених добара и то у оквиру следеће динамике: 

 Рок испоруке добара за сваку појединачну наруџбину (испоруку) наручилац 

ће одредити у зависности од количине наручених добара и то у оквиру следеће динамике :  

- Испорука до 20 комада (истих или различитих) артикала из спецификације:  

максимално до (биће презето из понуде) радних дана 

- Испорука до 30 комада (истих или различитих) артикала из спецификације: 

максимално до (биће презето из понуде) радних дана 

- Испорука до 50 комада (истих или различитих) артикала из спецификације: 

максимално до (биће презето из понуде) радних дана 

- Испорука преко 50 комада (истих или различитих) артикала из 

спецификације: максимално до (биће презето из понуде) радних дана 

 
МЕСТО ИСПОРУКЕ  

 

Члан 13. 

 

  Испорука добара вршиће се на следећим локацијама и то:  
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Наручилац/Општина Адреса 

КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И 

ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА 

Београд-Савски венац Немањина 22-26 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ 

Београд-Нови Београд Булевар Михајла Пупина бр.2 

АВИО СЛУЖБА 

Београд-Нови Београд Булевар Михајла Пупина бр.2 

Београд-Нови Београд Аеродром Никола Тесла 

Управа за заједничке послове републичких органа 

Београд-Савски венац Немањина 22-26 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

Савски венац, Београд Кнеза Милоша 20 

ПОРЕСКА УПРАВА 

Београд-Вождовац Саве Машковића 3-5 

Београд-Савски Венац Зелени венац 16 

Београд-Стари Град Царице Милице 2 

УПРАВА ЦАРИНА 

Београд-Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 155А 

Београд-Нови Београд Народних хероја 63 

Београд-Стари Град Жоржа Клеменсоа 37 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 

Београд-Стари Град Централа Београд, Поп Лукина бр. 7-9 

Београд-Стари град Београд, Обилићев венац бр. 9-11 

Београд-Палилула Београд, Краљице Марије бр. 28-32 

Београд-Експозитура Гроцка Гроцка, Сутјеска бр. 4 

Београд-Чукарица Београд, Шумадијски трг бр. 6а 

Београд-Експозитура Младеновац Краља Александра Обреновића број 74 

Београд-Експозитура Сопот Сопот,  Кнеза Милоша број 52Е 

БеоградФилијала Нови Београд Тошин бунар бр. 159 

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ 

Београд-Стари Град Поп Лукина 7-9 

УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА 

Београд - Врачар Ресавска 24 

УПРАВА ЗА ШУМЕ 

Београд-Нови Београд Омладинских бригада 1 

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА 

Београд-Нови Београд Омладинских бригада 1 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Београд - Савски Венац Немањина 22-26 

Београд-Нови Београд Омладинских бригада 1 

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ 

Београд-Савски Венац Краља Милана 36 

МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА, ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Београд - Савски Венац Немањина 22-26 
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Наручилац/Општина Адреса 

Београд-Нови Београд Омладинских бригада 1 

Београд-Нови Београд Булевар Михајла Пупина бр.2 

Београд-Савски Венац Париска 7 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Београд- Савски Венац Бирчанинова 6 

Београд- Стари град Дечанска 8 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Београд - Звездара Захумска 14 

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

Београд-Нови Београд Булевар Михајла Пупина бр.2 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

Београд - Стари Град Влајковићева 3 

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

Београд-Савски Венац Кнеза Милоша 24-26 

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ 

Београд-Звездара Милана Ракића 5 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Бајина Башта ГП Бајина Башта 

Бачка Паланка ГП Нештин 

Бачка Паланка ГП Бачка Паланка 

Бела Црква ГП Калуђерово 

Богатић ГП Бадовинци 

Босилеград ГП Рибарци 

Бујановац ГП Прохор Пчињски 

Вршац ГП Ватин 

Димитровград ГП Градина 

Зајечар-град ГП Вршка Чука 

Кањижа ГП Хоргош 

Кикинда ГП Наково 

Лозница-град ГП Трбушница 

Лозница-град ГП Трбушница 

Љубовија ГП Љубовија 

Мали Зворник ГП Мали Зворник 

Нова Црња ГП Српска Црња 

Нови Кнежевац ГП Ђала 

Оџаци ГП Богојево 

Прешево ГП Прешево 

Прибој ГП Прибој 

Прибој ГП Царево поље 

Прибој ГП Увац 

Прибој ГП Ваган 
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Наручилац/Општина Адреса 

Пријепоље ГП Јабука 

Пријепоље ГП Гостун 

Пријепоље ГП Врбница 

Сечањ ГП Јаша Томић 

Сомбор-град ГП Бездан 

Сомбор-град ГП Бачки брег 

Сремска Митровица-град ГП Сремска Рача 

Суботица-град ГП Келебија 

Суботица-град ГП Бачки виногради 

Сурдулица ГП Стрезимировци 

Тутин ГП Шпиљани и ГП Годово 

Ужице ГП Котроман 

Чока ГП Врбица 

Шид ГП Батровци 

Шид ГП Сот 

Шид ГП Љуба 

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 

Београд - Савски венац Немањина 9 

РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 

Београд - Савски венац Немањина 22-26 

АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 

Београд- Стари Град Царице Милице 1 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ 

Београд-Нови Београд Омладинских бригада 1, 7. спрат 

АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

Београд – Стари Град Мајке Јевросиме 51 

УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ 

Београд-Нови Београд Омладинских бригада 1 

 
БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА 

 

    Члан 14. 

    

  Продавац је дужан  да након потписивања уговора, на захтев Наручиоца а у 

зависности од безбедносне категорије објекта у којем се врши испорука, у року од пет дана 

достави имена ангажованих извршилаца посла и попуњен образац - Упитник о 

идентификационим податцима својеручно потисан за сваког запосленог појединачно,  као и 

податке о возилима која ће користити приликом доставе и монтаже добара ради безбедносне 

провере од стране надлежне службе Министарства унутрашњих послова Републике Србије. 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

    Члан 15. 

 Приликом испоруке предметних добара, Продавац је дужан да свако добро 

испоручи са атестом/гарантним листом односно фабричком декларацијом. 
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НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И  

ОБЕЗБЕЂИВАЊА  ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

 

Члан 16. 

 

 Наручилац и Продавац  ће записнички констатовати преузимање добара. У 

случају записнички утврђених недостатака у квалитету испоручених добара и очигледних 

недостатака, продавац мора исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана сачињавања 

записника о рекламацији, или заменити добро на коме је утврђен недостатак. 

 Лице одговорно за праћење рализације уговора (попуњава Наручилац). 

 Уколико се укаже потреба за набавком неспецифицираних добара из члана 

10. Уговора, лице задужено за праћење реализације уговора дужно је да води евиденцију о 

износу утрошених средства за не специфицирана добра и да при истеку уговора приложи 

извештај уз плаћање последње фактуре по уговору. Извештај мора да садржи доказе да цена 

неспецифицираних добара не може бити већа од упоредиве тржишне цене. 

 
ГАРАНТНИ РОК 

 

Члан 17. 

 

 Гарантни рок на испоручена предметна добра je 24 месеца, од дана испоруке 

и монтаже. 

 
ВИША СИЛА 

 

Члан 18. 
 

 Уколико после закључења оквирног споразума и уговора наступе околности 

више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних 

оквирним споразумом и уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време 

трајања више силе.  

 Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу 

предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који 

нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се 

сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 

штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 

 Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми 

обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће 

доказе.  

 
ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

 

Члан 19.  

 

 Продавац је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без одлагања 

писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 

спроведеног поступка јавне набавке, која наступи током важења оквирног споразума, 

односно појединачног уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

 
ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА 

 

Члан 20.  

  

 Наручиоци су дужни да у року од три дана, од дана закључења уговора унесу 

податке у Информациони систем централизованих јавних набавки (ИС ЦЈН) и то: 

1) назив и адресу наручиоца; 
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2) вредност уговора; 

3) датум закључења уговора и  

4) период важности уговора, ради праћења извршења оквирних споразума 

од стране Управе за заједничке послове.  

Оквирни споразум могу користити само наручиоци који су прецизно 

наведени у оквирном споразуму или се на основу оквирног споразума јасно може утврдити 

којим наручиоцима је намењен. 

 Управа за заједничке послове објављује на својој интернет презентацији 

закључене оквирне споразуме са потребном пратећом документацијом за њихову 

реализацију 

 
 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 

 

Члан 21.  

 

 Продавац је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве 

све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу 

бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података 

Наручиоца је саставни део Уговора. 

 

 
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Члан 22.  

 

  Наручилац може на основу члана 115. Закон о јавним набавкама након 

закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим 

предмета набавке, ако за то постоје оправдани разлози.  

 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 23.  

 

 За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона 

о облигационим односима.  

 

Члан 24.  

 

 Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 

физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на 

било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

Члан 25. 

 

 Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз 

обострану сагласност уговорних страна. 

 

Члан 26. 

 

 Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 

 Уговор важи (попуњава Наручилац) од дана закључења. 

 Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају 

када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете 

обавезе.  
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 О раскиду уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити 

другу уговорну страну. 

 Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана 

пријема писменог обавештења о раскиду Уговора. 

 

Члан 27. 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 

супротном спорове ће решавати Привредни суд у Београду. 

 

Члан 28. 

 

 Овај  уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака 

уговорна страна задржава по 3 (три) примерка. 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ  ПРОДАВАЦ 

  - потпис - 

…………………………  …………………….. 
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X 
 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

ЗА ПАРТИЈУ 2 
 

Модел Уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, 

чиме потврђује да прихвата елементе Модела Уговора 
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              ______________________________ 
(назив Наручиоца) 

 

Број:___________________ 
 

Датум:____________ 
 

                             _____________________ 
       (адреса Наручиоца) 

  

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Закључен у Београду дана (попуњава Наручилац) 
 

 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1. ______________________________________________________ са 

седиштем у ______________, улица ________________________, 

ПИБ __________________, матични број ________________ 

кога заступа ___________________________________________, 

директор  (у даљем тексту: Наручилац) 
 

 
2. ______________________________________________________ са 

седиштем у ______________, улица ________________________, 

ПИБ __________________, матични број ________________ 

кога заступа ___________________________________________, 

директор  (у даљем тексту: Продавац) 
 

 

 

 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 

 
 

 - да је Управа за заједничке послове републичких органа, као тело за централизоване 

јавне набавке, на основу  члана 49 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту ЗЈН, Уредбе о Управи за заједничке послове 

републичких органа („Службени гласник РС“, број 63/2013, 73/2017 и 76/2017 и други 

пропис), Уредбе о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки 

и спровођењу поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких 

органа као тела за централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 93/15), 

Одлуке о утврђивању Списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове 

републичких органа спроводи централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“ број 

12/2015), Одлуке о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће 

спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2020. години (Службени 

гласник РС“ број 38/19), на основу Решења Владе о давању сагласности на Предлог 

годишњег плана централизованих јавних набавки за 2020. годину 05 број 404-11791/2019 од 
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28.11.2019. године („Службени гласник РС“, број 84/2019), Претходног обавештења 404-02-

2381/2019-01 од 26.12.2019. године као и подзаконских аката којима се уређују јавне 

набавке, спровела отворени поступак централизоване јавне набавке број 10/2020, чији је 

предмет набавка канцеларијског намештаја, ради закључења оквирног споразума са 

једним понуђачем за сваку партију појединачно, на период од jeдне године; 

 - да је предмет јавне набавке обликован у 2 партије и то: 

Партија 1 - Канцеларијски намештај са испоруком у Београду и Партија 2 - Канцеларијски 

намештај са испоруком у местима на територији Републике Србије ; 

 - да су Позив и Конкурсна документација објављени на Порталу јавних 

набавки, на интернет страници Управе за заједничке послове републичких органа и Порталу 

службених гласила Републике Србије и база прописа; 

  - да Наручилац на основу закљученог оквирног споразума број (попуњава 

Наручилац), закључује са Даваоцем услуге Уговор о набавци канцеларијског  намештаја са 

испоруком у местима на територији Републике Србије ( Партија 2). 

- да ће Продавац извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично 

поверити Подизвођачу (биће преузето из понуде). 

 - да се овај уговор закључује под условима из оквирног споразума у погледу 

спецификација предмета набавке, ценe, начина и рокова плаћања, начина и места испоруке 

добара. 

 

  
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Члан 1. 

 

  Предмет Уговора је набавка канцеларијског намештаја са испоруком у 

местима на територији Републике Србије, и то: 

 

(спецификација ће бити преузета из понуде) 

 

Члан 2. 

 

 Вредност Уговора износи (попуњава Наручилац), без ПДВ-а, FCO 

наручилац. 

 У цену добара из члана 1. овог уговора урачунати су сви зависни трошкови 

(транспорт, испорука, монтажа…). 

 Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења уговора.  

 Наручилац задржава право да одступи од процењених количина наведених у 

члану 1. овог уговора. 

 

 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

 

Члан 3. 

 

  Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана службеног пријема фактуре 

од стране наручиоца, испостављене за добара испоручена у претходном месецу. Свака 

достављена фактура мора да садржи број и датум закљученог оквирног споразума односно 

уговора. 

 Продавац је дужан да изврши  регистрацију фактуре у складу са 

Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за 

исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура (Службени гласник 

број РС 7/2018, 59/2018 и 8/2019). Достављене фактуре морају имати у садржају број и 

датум закљученог уговора о испоруци предметних добара. 

Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској 

години биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу 

бити одобрена за наредну буџетску годину. 
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 4. 
 

 Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла за уговор чија 

је вредност преко милион динара 

 Продавац је у тренутку закључења Уговора предао Наручиоцу oригинал 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од укупно уговорене цене, 

без ПДВ-а, која траје 30 дана дуже од истека рока важности Уговора. 

 Поднета банкарска гаранција је безусловна, неопозива и платива на први 

позив, без приговора и саставни је део Уговора. 

 

Члан 5. 
 

 Сопствена меница за добро извршење посла за уговор чија је вредност 

до милион и милион  динара 

 Продавац је у тренутку закључења Уговора предао Наручиоцу: 

 - Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла у висини  од 10% од 

укупно уговорене цене без ПДВ-а, оверену и потписану од стране лица овлашћеног за 

заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени 

лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком 

НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 

(„Службени гласник РС“ бр. 56/2011);   

  - Менично овлашћење да се меницa у висини  од 10% од укупно уговорене 

цене без ПДВ-а, без сагласности Продавца може поднети на наплату у року који траје 

најмање 30 дана дуже од истека рока важности Уговора, у случају неизвршења уговорних 

обавеза; 

  - Потврду о регистрацији менице; 

  - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат Продавца, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим 

од 30 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.  

  

Члан 6. 

 

 Оригинал банкарска гаранција за за отклањање грешака у гарантном за 

уговор чија је вредност преко милион динара 

 Продавац је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, као 

средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу oригинал банкарску гаранцију за 

отклањање грешака у гарантном року, у висини од 10 % од укупно уговорене цене, без 

ПДВ-а, која мора трајати најмање 5 дана дуже од истека гарантног рока. 

  Банкарска гаранција се доставља за сваки појединачни уговор. 

 Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на 

први позив, без приговора. 

 

Члан 7. 

 

 Сопствена меница за отклањање грешака у гарантом року за уговор  

чија је вредност до милион и милион динара 
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 Продавац је дужан да у тренутку примпоредаје предмета уговора преда 

Наручиоцу: 
 

  - Попуњену сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, у 

висини од 10 % од укупно уговорене цене без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица 

овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету 

(„Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 2/2006 и 31/2011) 

и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 

овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011); 

              - Менично овлашћење да се меницa у висини од 10 % од укупно уговорене 

цене без ПДВ-а, са роком важења 5 дана дуже од  гарантног рока, без сагласности Продавца 

може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору; 

 - Потврду о регистрацији менице; 

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим 

од 30 дана, од дана извршења уговорне обавезе.  

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.  

 

 
ЗАЛОЖНО ПРАВО 

 

Члан 8. 
 

 Потраживања из закључених појединачних уговора не могу се уступати другим 

правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно 

не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим 

лицима. 

 

 
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА  
ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 9. 

 

 Након закључења оквирног споразума са једним понуђачем, када настане 

потреба за предметом набавке, Наручилац ће упутити Продавцу позив за закључење 

уговора за сваку партију појединачно. 

 Приликом закључивања појединачних уговора не могу се мењати битни 

услови из Оквирног споразума. У току трајања оквирног споразума Наручилац може 

закључити више појединачних уговора у складу са својим потребама. 

 Уговори о јавној набавци који се закључују на основу Оквирног споразума, 

морају се доделити пре завршетка трајања Оквирног споразума, с тим да се трајање 

појединих уговора, закључених на основу Оквирног споразума не мора подударати са 

трајањем оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже. 

 Продавац је дужан да се у року од пет дана одазове позиву за закључење 

појединачног уговора. 

 Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из Оквирног 

споразума у погледу спецификације предмета набавке, ценe, начина и рокова плаћања, 

места и начина испоруке. 
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НЕСПЕЦИФИЦИРАНА ДОБРА  

 

Члан 10. 

 

 Имајући у виду да су у оквирном споразуму исказане количине намештаја 

оквирне, наручилац задржава право, уколико се укаже потреба за набавком намештаја 

другачијих техничких  карактеристика од описаних у члану 1. уговора (неспецифицирана 

добра), да  у оквиру свих закључених уговора, прибави добра другачијих техничних 

карактеристика од специфицираних у висини која не прелази 5% од вредности свих 

закључених уговора, током примене оквирног споразума. Продавац може да изврши 

испоруку предметних добара само уз писмену сагласност овлашћеног лица наручиоца. На 

писани захтев овлашћеног лица наручиоца, Продавац је дужан да достави Наручиоцу цену 

неспецифицираних добара у року од 24 часа, од пријема захтева.  

  Цене неспецифицираних добара не могу бити веће од упоредивих тржишних 

цена.  

 Код Наручиоца који користе могућност набавке добара другачијих 

карактеристика од описаних у спецификацији уговора из оквирног споразума 

(неспецифицирана добра), испод спецификације добара потребно је додати још једну 

рубрику – ставку која ће гласити на „неспецифицирана добра“ која ће бити изражена у 

номиналном износу. 

 Укупна вредност неспецифицираних добара, из свих закључених уговора из 

оквирног споразума не може бити већа од 5% од вредности које је наручилац одредио као 

процењену вредност за појединачну партију. 

 Наручиоци су дужни да приликом набавке неспецифицираних добара из 

појединачно закључених уговора, поштују основна начела Закона о јавним набавкама и да у 

свему поступају у складу са одредбама члана 39. Закона, тако да уговорена цена не буде 

већа од упоредиве тржишне цене. 

 

 
КВАЛИТЕТ 

 

Члан 11. 

 

  Намештај мора бити израђен од квалитетног материјала све у складу са 

важећим српским стандардима према Правилнику о техничким и другим захтевима за 

намештај („Службени гласник бр. 56/2009“). Материјали који се користе морају да 

испуњавају Е1 емисиони услов формалдехида. 

  Продавац је на свом  меморандуму доставио Изјаву да добра из члана 1. овог 

уговора испуњавају наведене захтеве и атест за добра за која је прописана носивост  и која 

су саставни део Уговора. 

 

  
НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ  

 

Члан 12. 

 

 Добра која су предмет овог уговора испоручиваће се сукцесивно, према 

динамици и количинама које одреди наручилац. 

 Продавац је дужан да приликом испоруке за свако испоручено добро 

достави атест/гарантни лист односно фабричку декларацију. 

 Испорука добара вршиће се и ван радног времена, викендом или празником 

уколико наручилац то буде захтевао, без права на увећање накнаде по основу рада ван 

радног времена. 

 Уколико постоји потреба за набавком добара кoја нису предвиђена у члану 

1. овог уговора, а по функцији су сродна осталим добрима који су предмет  Уговора, 

Добављач може извршити набавку и испоруку поменутих добара по предходно 

прибављеној сагласности овлашћеног лица Наручиоца. 
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 Рок испоруке добара за сваку појединачну наруџбину (испоруку) наручилац 

ће одредити у зависности од количине наручених добара и то у оквиру следеће динамике: 

 Рок испоруке добара за сваку појединачну наруџбину (испоруку) наручилац 

ће одредити у зависности од количине наручених добара и то у оквиру следеће динамике: 

- Испорука до 20 комада (истих или различитих) артикала из спецификације: 

максимално до (биће презето из понуде) радних дана 

- Испорука до 30 комада (истих или различитих) артикала из спецификације: 

максимално до (биће презето из понуде) радних дана 

- Испорука до 50 комада (истих или различитих) артикала из спецификације: 

максимално до (биће презето из понуде) радних дана 

- Испорука преко 50 комада (истих или различитих) артикала из 

спецификације: максимално до (биће презето из понуде) радних дана 

 

 
МЕСТО ИСПОРУКЕ  

 

Члан 13. 

 

  Испорука добара за наручиоце  вршиће се на  следећим локацијама: 

 

Наручилац/Општина Адреса 

 

ПОРЕСКА УПРАВА 

Бор  Ђорђа Вајферта 

Врање  Краља Стефана Првовенчаног 1 

Вршац Феликса Милекера 17 

Зрењанин-град Трг др Зорана Ђинђића 4 

Јагодина-град   Сквер омладине 3 

Кикинда Трг српских добровољаца 34 

Кладово Краља Александра 35 

Крагујевац-град  27 марта бр.14 

Крагујевац-град Собовица бб (магацин) 

Краљево-град   Трг Јована Сарића 1 

Крушевац-град   Стевана високог 2 

Куршумлија  Вожда Карађорђа 24 

Лесковац-град  Моше Пијаде 4, 

Ниш-Медиjана Страхињића бана бб., 

Ниш-Медиjана Николе Пашића 24  

Ниш-Медиjана Синђелићев трг 

Нови Пазар-град   Авноја бб 

Нови Сад  Модене 7 

Нови Сад Булевар Михајла Пупина 14 

Нови Сад Булевар Михајла Пупина 16 

Нови Сад Сентандрејски пут 165. 

Панчево-град Масарикова бр. 2 

Пирот Српсих владара 87 
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Наручилац/Општина Адреса 

Пријепоље   Санџачких бригада 5 

Прокупље  21. Српске дивизије 6 

Сомбор-град Стапарски пут 2 

Сремска Митровица-град Трг краља Петра I 44 

Стара Пазова Светосавска бр. 1 

Суботица-град Корзо бр. 5 

Ужице   Трг партизана 8 

Чачак-град   Градско шеталиште 22 

 

УПРАВА ЦАРИНЕ 

Вршац Булевар Ослобођења 9 

Димитровград Балканска 103 

Зрењанин-град Царинска 3 

Кладово Дунавска бб 

Крагујевац-град Лепенички булевар 3 

Краљево-град Моше Пијаде 1 

Крушевац-град Јасички пут бб 

Ниш-Палилула Димитрија Туцовића 16, Ниш - Приштина 

Нови Сад Царинска 1 

Сомбор-град Индустријска зона бб 

Суботица-град Босе Милићевић бб 

Ужице Милоша Обреновића бб 

Шабац-град Београдски пут бб 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 

 

Алексинац Експозитура Алексинац Момчила Поповића  

бр. 45 

Апатин Експозитура Апатин Српских владара бр. 1 

Бајина Башта Експозитура Бајина Башта Кнеза М. 

Обреновића бр. 24 

Баточина Експозитура Баточина Краља Петра I бр. 64 

Бела Паланка Експозитура Бела Паланка Српских владара 

бб 

Бела Црква Експозитура Бела Црква Јована Поповића бр. 

58 

Босилеград Експозитура Босилеград Георги Димитрова 

бр. 75б 

Бујановац Експозитура Бујановац Косметска бр. 2 

Ваљево-град Филијала Ваљево Вука Караџића бр. 2 

Велика Плана Експозитура Велика Плана Милоша Великог 

бр. 42 

Велико Градиште Експозитура Велико Градиште Житни трг бр. 

2 
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Наручилац/Општина Адреса 

Владичин Хан Експозитура Владичин Хан Ратка Павловића 

бр. 1 

Врање Филијала Врање Краља Стефана 

Првовенчаног бр.1 

Вршац Филијала Вршац Феликса Милекера бр. 17 

Голубац Експозитура Голубац Цара Лазара бр. 15  

Горњи Милановац Експозитура Горњи Милановац Карађорђева 

бр. 3 

Жабари Експозитура Жабари Кнеза Милоша  бр. 74  

Зајечар-град Филијала Зајечар Драгослава Срејовића бр. 4 

Зрењанин-град Филијала Зрењанин Трг Др Зорана Ђинђића 

бр. 4 

Јагодина-град Филијала Јагодина Сквер омладине бр. 3 

Кладово Експозитура Кладово 22. септембра бр. 14 

Крагујевац-град Филијала Крагујевац Бранка Радичевића бр. 

16А 

Краљево-град Филијала Краљево Цара Душана бр. 41 

Крушевац-град Филијала Крушевац Трг младих бр. 1 

Кучево Експозитура Кучево Светог Саве бр. 97 

Лајковац Експозитура Лајковац Владике Николаја бр. 6 

Лесковац-град Филијала Лесковац Моше Пијаде бр. 4 

Лозница-град Филијала Лозница Трг Јована Цвијића бр. 11 

Мајданпек Експозитура Доњи Милановац Краља Петра I  

73 

Мионица Експозитура Мионица Војводе Мишића бр. 

52 

Ниш-Медиjана Филијала Ниш Генeрала Милојка Лешјанина 

бр.19 

Нови Пазар-град Филијала Нови Пазар АВНОЈ-а бб 

Нови Сад Филијала Нови Сад Модене бр. 7 

Осечина Експозитура Осечина Карађорђева бр. 114 

Панчево-град Филијала Панчево Масарикова бр. 2 

Петровац на Млави Експозитура Петровац на Млави Српских 

владара бр. 240 

Пећинци Експозитура Пећинци Слободана Бајића Паје 

бр. 5 

Пирот Филијала Пирот Српских Владара бр. 87 

Прешево Експозитура Прешево Маршала Тита бр. 42 

Прокупље Филијала Прокупље 21 Српске дивизије бр. 6  

Ражањ Експозитура Ражањ Партизанска бр. 34 

Рашка Експозитура Рашка Немањина бр. 10 

Рума Експозитура Рума Железничка бр. 5-7 

Сврљиг Експозитура Сврљиг Хаџићева бр. 21 
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Наручилац/Општина Адреса 

Сјеница Експозитура Сјеница Светозара  Марковића 

бр. 15 

Смедерево-град Филијала Смедерево Његошева бр. 8 

Смедеревска Паланка Експозитура Смедеревска Паланка

 Радмиле Шишковић бб 

Сремска Митровица-град Филијала Сремска Митровица Краља Петра I 

бр. 44 

Суботица-град Филијала Суботица Корзо бр. 5 

Сурдулица Експозитура Сурдулица Томе Ивановића бр. 

4 

Тител Експозитура Тител Главна бр. 1 

Тутин Експозитура Тутин Омладинска бр. 4 

Уб Експозитура Уб 3. октобра бр. 2 

Ужице Филијала Ужице Трг Партизана бр. 8 

Чајетина Експозитура Чајетина Краља Александра 

Карађорђевића бр.13 

Чачак-град Филијала Чачак Градско шеталиште бр. 22 

Шабац-град Филијала Шабац Карађорђева бр. 2 

Шид Експозитура Шид Светог Саве бр. 8 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Нови Сад Београдски кеј 11 

МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА, ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 
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Наручилац/Општина Адреса 

БОР  Бор, Моше Пијаде 19 

НЕГОТИН  Неготин, Трг Ђорђа Станојевића 5-1 

КЛАДОВО  Кладово, Саве Ковачевића 1 

ЉИГ  Љиг, Карађорђева 7 

МИОНИЦА  Мионица, Војводе Мишића бб 

УБ  Уб,1 маја 1 

ВАЉЕВО  Ваљево, Карађорђева 31 

БОСИЛЕГРАД Босилеград, Георги Димитрова бб 

БУЈАНОВАЦ  Бујановац, Карађорђа Петровића 113 

ПРЕШЕВО  Прешево, Маршала Тита 36 

СУРДУЛИЦА  Сурдулица, Велибора Стајића 1 

ТРГОВИШТЕ  Трговиште, Краља Петра Карађорђевића 4 

ВЛАДИЧИН ХАН  Владичин Хан, Светосавска бб 

ВРАЊЕ  Врање, Матије Гупца 2 

КЊАЖЕВАЦ  Књажевац, Милоша Обилића 1 

СОКОБАЊА  Сокобања, Војислава Илића 2 

ЗАЈЕЧАР  Зајечар, Пана Ђукића 1 

НОВИ БЕЧЕЈ  Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8 

СЕЧАЊ  Сечањ, Вожда Карађорђа 57 

ЗРЕЊАНИН  Зрењанин, Трг Слободе 10 

ЋУПРИЈА  Ћуприја, 13 октобра 7 

ДЕСПОТОВАЦ  Деспотовац, Стевана Синђелића 2 

ЈАГОДИНА  Јагодина, Књегиње Милице 80 а 

ПАРАЋИН  Параћин ,Томе Живановића 10 

СВИЛАЈНАЦ  Свилајнац, Светог Саве 102 

АДА  Ада, Тргослобођења 1 

КАЊИЖА  Кањижа, Главни трг  3 

КИКИНДА  Кикинда, Трг Српских добровољаца 11 

НОВИ КНЕЖЕВАЦ  Нови Кнежевац, Краља Петра Првог 1 

КОСОВСКА МИТРОВИЦА  Косовска Митровица, Немањина 47 

АРАНЂЕЛОВАЦ  Аранђеловац, Венац слободе 10 

КНИЋ  Кнић 

КРАГУЈЕВАЦ Крагујевац, Саве Ковачевића 7 

КРАГУЈЕВАЦ 
Крагујевац, Краља Александра 

Карађорђевића 44 

ТОПОЛА Топола, Булевар Краља Александра 9 

КРАЉЕВО Краљево, Трг Јована Сарића 1 

КРАЉЕВО Краљево, Омладинска 2 

НОВИ ПАЗАР Нови Пазар, Авноја 66 

РАШКА Рашка, Светог Саве 18 а 

ТУТИН  Тутин , III Санџачке бригаде бб 33 

ВРЊАЧКА БАЊА  Врњачка Бања, Крушевачка 17 

БРУС  Брус, Краља Петра 120 
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Наручилац/Општина Адреса 

КРУШЕВАЦ  Крушевац, Балканска 63 

ТРСТЕНИК  Трстеник, Краљице Милице 60 

БОЈНИК  Бојник, Трг Ослобођења 12 

ЛЕСКОВАЦ  Лесковац, Пана Ђукића 9 

ВЛАСОТИНЦЕ  Власотинце, Трг Ослобођења 

АЛЕКСИНАЦ  Алексинац, Књаза Милоша 144 

НИШ  Ниш, Страхињића бана бб 

БАЧКА ПАЛАНКА  Бачка Паланка, Жарка Зрењанина 72 

БАЧКИ ПЕТРОВАЦ  Бачки Петровац, Коларчева 6 

БЕОЧИН  Беочин, Светосавска 25 

НОВИ САД  Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10-4 

СРБОБРАН  Србобран, Трг Слободе 2 

ТЕМЕРИН  Темерин, Новосадска 326 

ВРБАС  Врбас, Маршала Тита 78 а 

АЛИБУНАР  Алибунар, Саве Мунћана 

ПАНЧЕВО  Панчево, Трг Краља Петра I 2-4 

ВРШАЦ  Вршац, Светосавски трг 10 

БАБУШНИЦА  Бабушница, Саше Ивковић 26 

ДИМИТРОВГРАД  Димитровград, Нишава 16 

ПИРОТ  Пирот, Српских владара 83 

ГОЛУБАЦ  Голубац, Цара Лазара 1 

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ  Петровац на Млави, Српских владара 165 

ПОЖАРЕВАЦ  Пожаревац, Дринска 2 

СМЕДЕРЕВО Смедерево, Трг Републике 7 

СМЕДЕРЕВО Смедерево, Трг Републике 5 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА  Смедеревска Паланка, Вука Караџића 22 

ВЕЛИКА ПЛАНА  Велика Плана, Николе Пашића 15 

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ Велико Градиште, Сремска 1 

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ Велико Градиште, Житни трг 1 

БЛАЦЕ Блаце, Браће Вуксановић 2  

КУРШУМЛИЈА  Куршумлија, Вука Караџића 14 

ПРОКУПЉЕ  Прокупље, Такова 2 

АПАТИН  Апатин, Средња 1 

КУЛА  Кула, Лењинова 11 

ОЏАЦИ  Оџаци, Кнез Михајлова 24 

СОМБОР  Сомбор, Трг Цара Уроша 1 

ИНЂИЈА  Инђија ,Војводе Степе 10 

ПЕЋИНЦИ  Пећинци, Јове Негушевића 1 

РУМА  Рума, Главна 152 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА  Сремска Митровица, Светог Димитрија 8 

СТАРА ПАЗОВА  Стара Пазова, Ћирила и Методија 18 

ШИД  Шид, Кнеза Милоша 2 

БАЧКА ТОПОЛА  Бачка Топола, Маршала Тита 47 
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Наручилац/Општина Адреса 

СУБОТИЦА  Суботица, Трг Лазара Нешића 1 

АРИЉЕ  Ариље, Светог  Ахилија 53 

БАЈИНА БАШТА 
 Бајина башта, Кнеза Михаила Обреновића 

29/1 

ЧАЈЕТИНА  Чајетина, Златиборска 6 

НОВА ВАРОШ  Нова Варош, Карађорђева 32 

ПОЖЕГА  Пожега, Вука Караџића 9 

ПРИБОЈ  Прибој, 12.јануара 108 

ПРИЈЕПОЉЕ  Пријепоље, Санџачких бригада 47 

СЈЕНИЦА  Сјеница, Краља Петра 1 

УЖИЦЕ Ужице, Видовданска 34 б 

УЖИЦЕ Ужице, ДимитријеТуцовића 52 

ЧАЧАК  Чачак, Жупана Странцимира 2 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  Горњи Милановац,Тихомира Матијевића 2 

ГУЧА  Гуча, Република бб 

ИВАЊИЦА  Ивањица, Венијамина Маринковића 1 

КРУПАЊ  Крупањ, Маршала Тита 2 

ЛОЗНИЦА  Лозница ,Владе Зечевића 4 

ЉУБОВИЈА  Љубовија, Војводе Мишића 45 

МАЛИ ЗВОРНИК  Мали Зворник, Краља Петра I 38 

ШАБАЦ  Шабац, Господар Јевремова 6 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Бајина Башта ГП Бајина Башта 

Бачка Паланка ГП Бачка Паланка  

Бачка Паланка ГП Нештин  

Бела Црква ГП Калуђерово 

Богатић ГП Бадовинци 

Босилеград ГП Рибарци 

Бујановац ГП Прохор Пчињски 

Вршац ГП Ватин 

Димитровград ГП Градина 

Зајечар-град ГП Вршка чука 

Кањижа ГП Хоргош 

Кикинда ГП Наково 

Лозница-град ГП Трбушница 

Љубовија ГП Љубовија 

Мали Зворник ГП Мали Зворник 

Нова Црња ГП Српска Црња 

Нови Кнежевац ГП Ђала 

Оџаци ГП Богојево  

Прешево ГП Прешево 

Прибој ГП Увац 
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Прибој ГП Ваган 

Прибој ГП Прибој 

Прибој ГП Царево поље 

Пријепоље ГП Јабука 

Пријепоље ГП Гостун 

Пријепоље ГП Врбница 

Сечањ ГП Јаша Томић 

Сомбор-град ГП Бездан  

Сремска Митровица-град ГП Јамена 

Сремска Митровица-град ГП Сремска Рача  

Суботица-град ГП Келебија 

Суботица-град ГП Бачки виногради 

Сурдулица ГП Стрезимировци 

Сурдулица ГП Стрезимировци 

Сурдулица ГП Стрезимировци 

Тутин ГП Шпиљани 

Тутин ГП Годово 

Ужице ГП Котроман 

Чока ГП Врбица 

Шид ГП Батровци 

Шид ГП Сот  

Шид ГП Љуба  

 
БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА 

    

Члан 14. 
    
  Продавац је дужан  да након потписивања уговора, на захтев наручиоца а у 

зависности од безбедносне категорије објекта у којем се врши испорука, у року од пет дана 

достави имена ангажованих извршилаца посла и попуњен образац - Упитник о 

идентификационим податцима својеручно потисан за сваког запосленог појединачно,  као и 

податке о возилима која ће користити приликом доставе и монтаже добара ради безбедносне 

провере од стране надлежне службе Министарства унутрашњих послова Републике Србије. 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Члан 15. 
 

 Приликом испоруке предметних добара, Продавац је дужан да свако добро 

испоручи са атестом/гарантним листом односно фабричком декларацијом. 

 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И  

ОБЕЗБЕЂИВАЊА  ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

 

Члан 16. 

 

 Наручилац и Продавац  ће записнички констатовати преузимање добара. У 

случају записнички утврђених недостатака у квалитету испоручених добара и очигледних 
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недостатака, Продавац мора исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана сачињавања 

записника о рекламацији, или заменити добро на коме је утврђен недостатак. 

 Лице одговорно за праћење рализације уговора (попуњава Наручилац). 

 Уколико се укаже потреба за набавком неспецифицираних добара из члана 

10. Уговора, лице задужено за праћење реализације уговора дужно је да води евиденцију о 

износу утрошених средства за не специфицирана добра и да при истеку уговора приложи 

извештај уз плаћање последње фактуре по уговору. Извештај мора да садржи доказе да цена 

неспецифицираних добара не може бити већа од упоредиве тржишне цене. 

 
ГАРАНТНИ РОК 

 

Члан 17. 

 

 Гарантни рок на испоручена предметна добра je 24 месеца, од дана испоруке 

и монтаже. 

 
ВИША СИЛА 

 

Члан 18. 

 

 Уколико после закључења оквирног споразума и уговора наступе околности 

више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних 

оквирним споразумом и уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време 

трајања више силе.  

 Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу 

предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који 

нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се 

сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 

штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 

 Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми 

обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће 

доказе.  

 
ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

 

Члан 19.  

 

 Продавац је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без одлагања 

писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 

спроведеног поступка јавне набавке, која наступи током важења оквирног споразума, 

односно појединачног уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 
ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА 

 

Члан 20.  

  

 Наручиоци су дужни да у року од три дана, од дана закључења уговора унесу 

податке у Информациони систем централизованих јавних набавки (ИС ЦЈН) и то: 

1) назив и адресу наручиоца; 

2) вредност уговора; 

3) датум закључења уговора и  

4) период важности уговора, ради праћења извршења оквирних споразума 

од стране Управе за заједничке послове.  

Оквирни споразум могу користити само наручиоци који су прецизно 

наведени у оквирном споразуму или се на основу оквирног споразума јасно може утврдити 

којим наручиоцима је намењен. 
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 Управа за заједничке послове објављује на својој интернет презентацији 

закључене оквирне споразуме са потребном пратећом документацијом за њихову 

реализацију 

 

 
ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 

 

Члан 21.  

 

 Продавац је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве 

све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу 

бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података 

Наручиоца је саставни део Уговора. 

 

 
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Члан 22.  

 

  Наручилац може на основу члана 115. Закон о јавним набавкама након 

закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим 

предмета набавке, ако за то постоје оправдани разлози.  

 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 23.  

 

 За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона 

о облигационим односима.  

 

Члан 24.  

 

 Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 

физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на 

било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

Члан 25. 

 

 Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз 

обострану сагласност уговорних страна. 

 

Члан 26. 

 

 Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 

 Уговор важи (попуњава Наручилац) од дана закључења. 

 Свака од уговорних 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 писменим путем обавестити 

другу уговорну страну. 

 Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана 

пријема писменог обавештења о раскиду Уговора. 
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Члан 27. 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 

супротном спорове ће решавати Привредни суд у Београду. 

 

Члан 28. 

 

 Овај  уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака 

уговорна страна задржава по 3 (три) примерка. 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ  ПРОДАВАЦ 

  - потпис - 

…………………………  …………………….. 
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XI 

 

ОБРАЗАЦ 

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру 

трошкова припремања понуде. 

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 

може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

 Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни 

наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу 

надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком 

спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 

понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући 

доказ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупан износ трошкова: 
 

 
 

 

 

Напомена:  У случају потребе табелу копирати 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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XII 
 

 

 

И З Ј А В А 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

  Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у 

отвореном поступку централизоване јавне набавке број      10/2020, чији је предмет набавка 

намештаја понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити 

потписана и попуњена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понулђача и 

оверена печатом 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

 

 

 

 

ља 

 

 

 

 
 


