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ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАД  
УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА 
Број: Р 2656/2016  
27.07.2016. године 
Калемегдан, Горњи град 14 
Б е о г р а д 
 

ИЗМЕНА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  
 
 
Предмет: Измена позива за подношење понуде за јавну набавку мале вредности – 
канцеларијски материјал, ЈНМВ 1.1.4/2016, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
  
 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12, 14/15 и 68/15, даљем тексту: ЗЈН), а у вези са захтевима заинтересованих лица за 
додатним појашњењима, као и објављеним одговорима на исте, Комисија наручиоца врши измену 
позива за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – канцеларијски материјал, ЈНМВ 
1.1.4/2016: 
 

1) У Прилогу 2 – Техничка спецификација мења се назив добра код ставке 10, тако да 
уместо ''Фасцикле А4 – пунија пластика (за паковање пројеката)'' , иста сада гласи:  
 

'' Фасцикле А4 – 229x324mm, дебљина пластике 2мм'' 
 

2) У Прилогу 2 – Техничка спецификација, код ставке 27 уместо ''тврди повез'', сада стоји 
– корице од картона, тако да ставка 27 сада гласи: 
 
'' Књига путних налога за путнички ауто и камион, корице од картона, једнобојна, 
мин. 80 листа'' 
 

3) У Прилогу 2 – Техничка спецификација, мења се назив добра код ставке 64, тако да 
уместо '' Пантљика BMI пластифициране или одговарајуће '', иста сада гласи: 
 
'' Пантљика у кружном/затвореном кућишту, тип RADIUS са мм поделом, 

провидна заштита против хабања (грeбања) 10 мет. BMI или одговарајући'' 
 

4) У Прилогу 2 – Техничка спецификација, код ставке 68, у колони - Јединица мере, 
уместо ''пак.'', сада стоји '' пак. Од 25 комада''. 
 

5) У контексту измена наведених у тачкама 1, 2, 3 и 4, извршене су измене и у Прилогу 3 – 
Образац понуде са структуром цене. 

 
               Напред наведене измене Прилога 2 - Техничка спецификација и Прилога 3 - Образац 
понуде са структуром цене, су саставни део овог дописа. 
 

     
                                                                                              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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ПРИЛОГ 2 – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал и то: 

Ставка  Назив добра јед. 
мере 

количина по 
једници мере 

1 Фотокопир папир А4 80±3 гр, белина 150±3, непровидност мин. 
90,храпавост макс. 250, рис од мин. 500 листа рис 300 

2 Фотокопир папир А3 80±3 гр, белина 150±3, непровидност мин. 
90,храпавост макс. 250, рис од мин. 500 листа  рис 30 

3 Папир за компјутер табулир 1+0, А4 формат кут 2 

4 Регистратор А-4,катронски са кутијом и механизмом, шири ком 150 

5 Регистратор А-4,катронски са кутијом и механизмом, ужи ком 50 

6 Регистратор А-5,катронски са кутијом и механизмом ком 10 

7 Фасцикла бела картон А4, преклоп ком 100 
8 Фасцикла бела картон А3, преклоп ком 30 

9 Фасцикла PVC са шетајућим механизмом, провидна предња 
страна, 232х310mm ком 50 

10 Фасцикле А4 – 229x324mm, дебљина пластике 2мм ком 50 

11 Фолија PVC ''U'' А4 са перфорацијом, мат провидна, 80 микрона 
са 11 рупа за регистраторе (1/100) пак 40 

12 Коверте самолепљиве (мале)  ком 1000 
13 Коверте самолепљиве (средње)  ком 150 

14 Коверте самолепљиве (велике)  ком 150 
15 Налепнице разних величина  пак 25 

16 Самолепљива хартија у боји А4; мин.1/100 рис 3 

17 Блокчић самолепљиви-стикер 75х75мм, жути, мин. 100 листића ком 50 

18 Професионалан техничка оловка »PILOT«, »STAEDTLER«, 
»FABER CASTELL« или одговарајуће ком 5 

19 Фломастери  0.5,  0.7,  0.9,   1.2   »PILOT«, »STAEDTLER«, 
»FABER CASTELL« или одговарајуће ком 50 

20 Акварел дрвене бојице – 36 боја  »PILOT«, »STAEDTLER«, 
»FABER CASTELL« или одговарајуће комп. 2 
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21 Маркери у више боја  »PILOT«, »STAEDTLER«, »FABER 
CASTELL« или одговарајуће ком 20 

22 Графитне МИНЕ 0.5, 0.7, 0.9,  »PILOT«, »STAEDTLER«, »FABER 
CASTELL« или одговарајуће кут 25 

23 Хемијска оловка »PILOT«, »ROTRING«, »STAEDTLER«, »FABER 
CASTELL« /плава,црна,црвена / или одговарајуће ком 70 

24 Књига улазних рачуна А4, тврд повез, једнобојна, мин.80 листа  ком  1 

25 Књига излазних рачуна А4, тврд повез, једнобојна, мин.80 листа  ком  1 

26 Доставна књига за место А4, тврд повез, једнобојна, мин. 80 
листа ком  1 

27 Књига путних налога за путнички ауто и камион, корице од 
картона , једнобојна, мин. 80 листа ком 5 

28 Свеске – тврде корице  А4 (квадратићи, линије), мин. 100 листа ком 2 

29 Налог магацину да изда НЦР А5, 100 листа ком 3 

30 Налог магацину да прими НЦР А5, 100 листа ком 3 

31 Налог за пренос образац бр.3, 1+1 блок (50х2) кут 2 

32 Налог за исплату образац бр.2, 1+1 блок (50х2) блок  3 

33 Налог за уплату –образац бр.1, 1+1 блок (50х2) блок  3 

34 Налог благајни наплатни блок минимум 80 листа, А-5 NCR ком 5 

35 Налог благајни исплатни блок минимум 80 листа, А-5NCR ком 5 

36 Путни налог за службени пут, лист А4 ком 50 
37 Дневник благајне А4 NCR блок 1/100 ком 5 

38 Признаница А5 NCR блок 1/100, обр.22/53 ком 5 

39 Књига реверса А5 блок 100 листа НЦР ком 10 

40 Деловодник, Б4, 200 листа, тврд повез ком 2 

41 Кесе трегерице ком 50 

42 Батерије 1,5 V r6 ком 10 

43 Канап тањи, 500gr, пречник канапа 2mm (090/2) клуп 1 

44 Селотејп тракa ужа -  15mmх33m  ком 10 
45 Скоч трака, 19x33mm  ком 5 
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46 Лепак униврзални за папир у туби,минимум 20 грама ком 5 

47 Лепак у стику  ком 2 
48 Коректор лак 20ml  ком 10 

49 Хефталица метална ручна, капцитета мин. 20 макс. 50 листова  ком 2 

50 Бушилица за папир капацитета мин. 40 листа, метална 
конструкција  ком 1 

51 Маказе канцеларијске 19-23 cm од нерђајућег челика ком 2 

52 НОЖИЋИ ЗА СКАЛПЕЛ – уски и широки –  ком 2 

53 Миниција за хефталицу, ознака 23/6 или 24/6  кут 10 

54 Мемо блок – коцка од 500 листића ком 5 
55 Мастило за јастуче плаво-30ml  ком 1 
56 Мастило за јастуче црно - 30ml  ком 1 

57 Јастучић за печат – већи, 7х11cm (метално паковање)  ком 2 

58 Спајалице мале, 26/28mm кут 30 

59 Машиница за расхевтавање ком 2 
60 Селотејп трака, шира - 50 mm /66m ком 2 

61 Трака –RIBON A3 – EPSON 1050 LQ ORGINAL или одговарајуће ком 5 

62 Јемственик 50m кал 4 
63 ПВЦ преграде ком 20 

64 
Пантљика у кружном/затвореном кућишту, тип RADIUS са 
мм поделом, провидна заштита против хабања (грeбања) 
10 мет. BMI или одговарајући'' 

ком 3 

65 USB flesh меморија 8 GB ком 3 
66 CD-R диск у кутији ком 200 

67 DVD диск у кутији, 4.7GB   ком 200 

68 Картон за коричење А4 задња страна, минимум 210gr/m2, 1/25 
Пак од 

25 
комада 

3 

69 Фолија за коричење А4 пластична прва страна 1/100, минимум 
150 микрона пак 3 

70 Спирала пластична за коричење Ø 8 1/100 пак 3 

71 Спирала пластична за коричење Ø12 1/100 пак 3 

Као доказ техничке спецификације за ставке 1 и 2, понуђач је дужан да  достави исправу 
(технички лист) произвођача. Исправа (технички лист) треба да садржи тражене карактеритике 
понуђеног добра. Уколико карактеристике понуђеног добра, тражене техничком спецификацијом, 
нису наведене у достављеној изјави (техничком лусту), понуђач је у обавези да достави додатни 
документ – изјаву на сопственом обрасцу да понуђено добро испуњава све захтеве у погледу 
техничке спецификације, а које нису садржане у достављеној исправи (техничком листу). 
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 За ставке 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 61 понуђач је дужан да достави изјаву, на сопственом 
обрасцу потписану и оверену печатом, а у којој ће навести заштићени назив понуђеног добра. 
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ПРИЛОГ 3 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
 
Као понуђач _______________________________________________/назив понуђача или члана 
групе понуђача/  у јавној набавци мале вредности – КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА, бр. ЈНМВ: 
1.1.4/2016 изјављујем да сам упознат са свим условима и захтевима из Позива за подношење 
понуде  објављених на Порталу јавних набавки дана 08.07.2016. године и подносим ову понуду 
бр._____________ од __________ године /унети број и датум понуде/ у складу са тим условима и 
захтевима: 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
  

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена:

 

 заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 
понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

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

Ставка Назив добра Једница 
мере Количина 

Јединична 
цена по 

јединици мере 
без ПДВ 

Укупна цена 
без ПДВ 

Износ ПДВ 
(номинално) 

Укупна цена 
са ПДВ 

1 2 3 4 5 6 (4*5) 7 8(6+7) 

1 
Фотокопир папир А4 80±3 гр, 
белина 150±3, непровидност 
мин. 90,храпавост макс. 250, 
рис од мин. 500 листа 

рис 300   
 

 

2 
Фотокопир папир А3 80±3 гр, 
белина 150±3, непровидност 
мин. 90,храпавост макс. 250, 
рис од мин. 500 листа  

рис 30   
 

 

3 Папир за компјутер табулир 
1+0, А4 формат кут 2     

4 Регистратор А-4,катронски са 
кутијом и механизмом, шири ком 150     

5 Регистратор А-4,катронски са 
кутијом и механизмом, ужи ком 50     

6 Регистратор А-5,катронски са 
кутијом и механизмом ком 10     

7 Фасцикла бела картон А4, 
преклоп ком 100     

8 Фасцикла бела картон А3, 
преклоп ком 30     

9 
Фасцикла PVC са шетајућим 
механизмом, провидна 
предња страна, 232х310mm 

ком 50   
 

 

10 Фасцикле А4 – 229x324mm, 
дебљина пластике 2мм ком 50     

11 
Фолија PVC ''U'' А4 са 
перфорацијом, мат провидна, 
80 микрона са 11 рупа за 
регистраторе (1/100) 

пак 40   
 

 

12 Коверте самолепљиве (мале)  ком 1000     

13 Коверте самолепљиве 
(средње)  ком 150     

14 Коверте самолепљиве 
(велике)  ком 150     

15 Налепнице разних величина  пак 25     

16 Самолепљива хартија у боји 
А4; мин.1/100 рис 3     

17 
Блокчић самолепљиви-стикер 
75х75мм, жути, мин. 100 
листића 

ком 50   
 

 

18 
Професионалан техничка 
оловка »PILOT«, 
»STAEDTLER«, »FABER 
CASTELL« или одговарајуће 

ком 5   
 

 

19 
Фломастери  0.5,  0.7,  0.9,   
1.2   »PILOT«, »STAEDTLER«, 
»FABER CASTELL« или 
одговарајуће 

ком 50   
 

 

20 
Акварел дрвене бојице – 36 
боја  »PILOT«, »STAEDTLER«, 
»FABER CASTELL« или 
одговарајуће 

комп. 2   
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21 
Маркери у више боја  
»PILOT«, »STAEDTLER«, 
»FABER CASTELL« или 
одговарајуће 

ком 20   
 

 

22 
Графитне МИНЕ 0.5, 0.7, 0.9,  
»PILOT«, »STAEDTLER«, 
»FABER CASTELL« или 
одговарајуће 

кут 25   
 

 

23 

Хемијска оловка »PILOT«, 
»ROTRING«, »STAEDTLER«, 
»FABER CASTELL« 
/плава,црна,црвена / или 
одговарајуће 

ком 70   

 

 

24 
Књига улазних рачуна А4, 
тврд повез, једнобојна, мин.80 
листа  

ком  1   
 

 

25 
Књига излазних рачуна А4, 
тврд повез, једнобојна, мин.80 
листа  

ком  1   
 

 

26 
Доставна књига за место А4, 
тврд повез, једнобојна, мин. 
80 листа 

ком  1   
 

 

27 
Књига путних налога за 
путнички ауто и камион, 
корице од картона , 
једнобојна, мин. 80 листа 

ком 5   
 

 

28 
Свеске – тврде корице  А4 
(квадратићи, линије), мин. 100 
листа 

ком 2   
 

 

29 Налог магацину да изда НЦР 
А5, 100 листа ком 3     

30 Налог магацину да прими НЦР 
А5, 100 листа ком 3     

31 Налог за пренос образац бр.3, 
1+1 блок (50х2) кут 2     

32 Налог за исплату образац 
бр.2, 1+1 блок (50х2) блок  3     

33 Налог за уплату –образац 
бр.1, 1+1 блок (50х2) блок  3     

34 Налог благајни наплатни блок 
минимум 80 листа, А-5 NCR ком 5     

35 Налог благајни исплатни блок 
минимум 80 листа, А-5NCR ком 5     

36 Путни налог за службени пут, 
лист А4 ком 50     

37 Дневник благајне А4 NCR блок 
1/100 ком 5     

38 Признаница А5 NCR блок 
1/100, обр.22/53 ком 5     

39 Књига реверса А5 блок 100 
листа НЦР ком 10     

40 Деловодник, Б4, 200 листа, 
тврд повез ком 2     

41 Кесе трегерице ком 50     

42 Батерије 1,5 V r6 ком 10     

43 Канап тањи, 500gr, пречник 
канапа 2mm (090/2) клуп 1     

44 Селотејп тракa ужа -  
15mmх33m  ком 10     
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45 Скоч трака, 19x33mm  ком 5     

46 Лепак униврзални за папир у 
туби,минимум 20 грама ком 5     

47 Лепак у стику  ком 2     

48 Коректор лак 20ml  ком 10     

49 
Хефталица метална ручна, 
капцитета мин. 20 макс. 50 
листова  

ком 2   
 

 

50 
Бушилица за папир 
капацитета мин. 40 листа, 
метална конструкција  

ком 1   
 

 

51 Маказе канцеларијске 19-23 
cm од нерђајућег челика ком 2     

52 НОЖИЋИ ЗА СКАЛПЕЛ – уски 
и широки –  ком 2     

53 Миниција за хефталицу, 
ознака 23/6 или 24/6  кут 10     

54 Мемо блок – коцка од 500 
листића ком 5     

55 Мастило за јастуче плаво-30ml  ком 1     

56 Мастило за јастуче црно - 30ml  ком 1     

57 Јастучић за печат – већи, 
7х11cm (метално паковање)  ком 2     

58 Спајалице мале, 26/28mm кут 30     

59 Машиница за расхевтавање ком 2     

60 Селотејп трака, шира - 50 mm 
/66m ком 2     

61 
Трака –RIBON A3 – EPSON 
1050 LQ ORGINAL или 
одговарајуће 

ком 5   
 

 

62 Јемственик 50m кал 4     

63 ПВЦ преграде ком 20     

64 

Пантљика у 
кружном/затвореном кућишту, 
тип RADIUS са мм поделом, 
провидна заштита против 
хабања (грeбања) 10 мет. BMI 
или одговарајући'' 

ком 3   

 

 

65 USB flesh меморија 8 GB ком 3     

66 CD-R диск у кутији ком 200     

67 DVD диск у кутији, 4.7GB   ком 200     

68 
Картон за коричење А4 задња 
страна, минимум 210gr/m2, 
1/25 

Пак од 25 
комада 3   

 
 

69 
Фолија за коричење А4 
пластична прва страна 1/100, 
минимум 150 микрона 

пак 3   
 

 

70 Спирала пластична за 
коричење Ø 8 1/100 пак 3     

71 Спирала пластична за 
коричење Ø12 1/100 пак 3     
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Укупна цена без ПДВ   

Укупна цена са ПДВ   

Рок важења понуде 
_______ дана од дана отварања понуде (не 
може бити краћи од 60 дана од дана 
отварања понуда) 

Рок испоруке 
Сукцесивно, у року од _______ сати од 
пријема писменог захтева Наручиоца (не 
може бити краће од 24 часа нити дужи од 72 
сата) 

Место испоруке 
Место испоруке је седиште Наручиоца.   
Из објективних разлога, Наручилац може да 
одреди и другу локацију испоруке. 

Рок плаћања 
Сукцесивно у року од 15  дана од дана 
пријема фактуре,  уз коју се доставља 
Записник о извршеној квалитативној и 
квантитативној испоруци. 

 
 
 
            Место и датум                    Овлашћено лице понуђача 

 
    м.п.  

_____________________________   ________________________________ 
 
 
Упутство за попуњавање:   

- у колону 5. уписати јед.цену по јединици мере без ПДВ-а (наведену у колони 3.)  
- у колону 6. уписати колико износи укупно цена без ПДВ-а, тако што се помножи број 

количина (наведена у колони 4) са јед.ценом по јединици мере без ПДВ-а (колона 5).  
- У колину 7. уписати колико износи ПДВ – укупни (номинално)  
- У колину 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ, тако што се сабере укупна цена без 

ПДВ (наведена у колони 6) и износ ПДВ-укупни (наведен у колони 7) 
- Унети рок важења понуде и рок испоруке 
 
 
Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени.  

  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду образац се попуњава, оверава печатом и потписује у 
складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде. 


	Напред наведене измене Прилога 2 - Техничка спецификација и Прилога 3 - Образац понуде са структуром цене, су саставни део овог дописа.

