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На основу члана 5. и члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 

РС број 91/19),   лице за ЈН Општинске управе општине Сокобања, овим путем упућује 

 

                             П О З И В 

         за прикупљање понуда за  набавку  добара- Канцеларијски материјал 

 

Овај позив упућује се непосредно потенцијалним понуђачима а биће објављен и на интернет 

страни наручиоца.  

Предмет набавке је набавка канцеларијског материјала. Након спроведеног истраживања 

тржишта овлашћено лице Наручиоца ће закључити уговор који ће важити до уговорене 

вредности односно најдуже до 31.12.2022. године. 

Понуђач је дужан да попуни спецификацију тражених добара као и да наведе остале податке 

рок испоруке и податке о понуђачу. 

Добра из спецификације ће се набављати сукцесивно у току године у зависности од потреба 

наручиоца.  

Рок испоруке добара је ______радни дан (најдуже 2 радна дана) од дана захтева за испоруком 

добара, који се може исказати писмено или усмено. 

У понуђену цену понуђач је дужан да урачуна све трошкове, укључујући као и трошкове 

доставе ф-цо адреса Наручиоца.  

У понуди се исказује јединична цена без ПДВ-а, укупна цена без и са  ПДВ-ом у  динарима. 

 

Наручилац ће вредновати цену исказану без ПДВ-а.  

Наручилац ће изабрати најповољнијег понуђача применом критеријума „цена“. У случају 

исте понуђене цене као најповољнија биће изабрана понуда онај понуђач који је понудио 

краћи рок испоруке добара. 

Уговорене јединичне цена добара су фиксне и не могу се мењати током трајања уговора. 

Плаћање испоручених добара извршиће се уплатом на рачун понуђача у року од максимално 

45 дана од дана испостављања рачуна који мора бити регистрован 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 РС“ број 7/18, 59/18 и 

8/19 ), а по испорученој роби. Понуђач је дужан да наручиоцу уз рачун достави отпремницу 

потписану од стране лица које је преузело робу.  

 

Понуђачи  достављају понуде до 25.01.2022 године до 10,00 часова  факсом на број 018/830-

253, на mail: dusicastankovic@opstinasokobanja.com или на писарници наручиоца улица 

Светог Саве 23, Сокобања у писаној форми, са назнаком  „Понуда за канцеларијски 

материјал“. Понуда која стигне по истеку рока за подношење понуда је неблаговремена и 

неће бити разматрана. 

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом и садржати све тражене 

податке. 

 

Сви испоручени артикли морају бити исправни и достављени у складу са траженом 

спецификацијом. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду у писаном облику и она мора бити попуњена и 

оверена потписом овлашћеног лица понуђача.  

Саставни део овог позива је спецификација добара за канцеларијски материјал у прилогу. 
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За праћење реализације набавке наручилац ће обезбедити лице које ће пратити испоруку. 

 

Контакт особа: Душица Станковић,  dusicastankovic@opstinasokobanja.com 

 

У Сокобањи, 19.01.2022. године    

 Брoј :404-7-2/2022 

                                                                           

                                                                                                    Лице за ЈН 

        Душица Станковић с.р. 
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СПЕЦИФИКАЦИЈA ДОБАРА ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ   

Р.бр. Предмет набавке Једини

ца 

мере 

Колич

ина 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ -а  

Укупна цена без 

ПДВ 

Укупна цена са 

ПДВ 

1. Папир за коп. А-4 

паковање од 500 

листова 80Г/м2, бели 

ком 980    

2. Папир за коп. А-3 

паковање од 500 

листова 80Г/м2, бели 

ком 10    

3. Самолепиви блок 

75х75мм 

ком 20    

4. Папир за поруке 

10х10 мм 

ком 30    

5. Мес. књига зарада ком 10    

6.  

Сигнир-маркери 

(Schneider или 

еквивалент) 

 

ком 30    

7. Фломастер паковање 

од 10 комада (Junior 

или одговарајући) 

ком 6    

8. Маркер пер. црни ком 20    

9. Маркер пер. Црни Т ком 10    

10. Позив за странку ком 300    

12. Коверти b, 5-CL ком 1.300    

13. Коверти B-6-5 ком 2.150    

14. Коверти 100AD ком 1.700    

15. Коверти 110x230 ком 600    

16. Папир Кесица 2АCD ком 200    

17. Пластичан слим омот ком 500    

18. Блок за требовање ком 20    

19. Селотејп трака 15х 

33мм 

ком 250    

20. Селотејп трака 50х 

66 мм 

ком 40    

21. Спајалице 100/28мм 

у кутији 

ком 250    

22. Спајалице 30/75мм у 

кутији 

ком 8    

23. Спајалице 100/50мм 

у кутији 

ком 8    

24. Свеска А-4 

формат,100 листа 

ком 10    

25. Свеска А-5 

формат,100 листа 

ком 8    
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26. Мун. за хефт машину 

24/6мм 

ком 300    

27. Мун. за хефт машину 

већа 

ком 5    

28. Мун. за хефт машину 

средња 

ком 5    

29. Хемијски рез. уложак  ком 200    

30. Хемијска оловка од 

ПВЦ 

ком 500    

31. Графитна оловка ком 30    

32. DVD – 4 700 MB ком 100    

33. CD-R 700 MB ком 100    

34. Адиг ролне од 57мм ком 60    

35. Коректор (Retupe или 

одговарајући) 

ком 80    

36. ПВЦ фасцикла са 

мех. 

ком 250    

37. Фасцикле са 

пантљиком 

ком 350    

38. Фасцикле 

хромокартон 

ком 660    

39. Фолија са 

перфорацијом од 100 

ком у кутији 

ком 300    

40. Универзални лепак ком 10    

42. Мастило за печат ком 20    

43. Трајно мастило за 

матич. 

ком 3    

44. Јастуче за печат ком 8    

45. Јемственик 50м ком 20    

46. Канап клубе 

универзални, клубе 

250м 

ком 30    

47. Омот списа ком 7500    

48. Доставна књига за 

пошту 

ком 4    

49. Књига примљене 

поште 

ком 5    

50. Доставна књига за 

место 

ком 2    

51. Интерна доставна 

књига 

ком 15    

52. Скрађени 

деловодник 

ком 6    

53. Уписник за оверу ком 5    

54. Налог за службени 

пут лист 

ком 900    

55. Налог за коришћење 

аут.блок 

ком 90    
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57. Образац M-UN-K ком 20    

58. Образац 3 налог за 

пр. блок 

ком 3    

59. Образац M-UN ком 20    

61. Признаница А6 блок ком 2    

62. Маказе за папир ком 5    

63. Индиго паковање ком 5    

64. Пенкало на пуњење ком 4    

65. Батерије алкалне ком 20    

66. Записник о инсп. 

надзору 1/9 

ком 300    

67. Рибон за епсон 

dfx9.000 

ком 10    

68. Рибон за 

епсонdfx2.190 

ком 2    

69. Трака за рачунску 

машину 

ком 4    

70. Регистратор А4 ком 300    

71. Регистратор А5 ком 4    

73. Лењир ПВЦ ком 2    

74. Хефталица –метална 

24/6 

ком 10    

76. Бушач за папир мали ком 3    

77. Карнет ком 12    

 Свеска укоричана А4 ком 4    

 Гумица за брисање ком 20    

 Подрезивач ком 20    

78. Свеска укоричана А5 ком 4    

 Укупно      

     

Рок испоруке добара је ______радни дан (најдуже 2 радна дана) од дана захтева за испоруком 

добара, који се може исказати писмено или усмено. 

         

Датум: 
 

 
Потпис понуђача 
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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  

 

 

 

Датум: 
 

 
Потпис понуђача 

 


