
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 7 – НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ШТАМПАЧЕ ЗА ПРОДУКЦИЈУ ИД ДОКУМЕНАТА ЗА 2018. ГОДИНУ  

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧИ НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА ПОПУНЕ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 7. ЗА 2018. 
ГОДИНУ ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА ЈЕ КАЛЕНДАРСКА И БУЏЕТСКА 2018. ГОДИНА ИСТЕКЛА. ПОНУДА ПОНУЂАЧА БЕЗ 
ПОПУЊЕНОГ ОБРАСЦА ЗА 2018. ГОДИНУ СМАТРАЋЕ СЕ КАО ПРИХВАТЉИВА УКОЛИКО СУ ИСПУЊЕНИ СВИ УСЛОВИ 
ЗАХТЕВАНИ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ 
Напомена: 
Понуђач је у обавези да наведе једног произвођача чије ће производе испоручивати. 
Уколико из објективних разлога, које ће бити у обавези да образложи, дође до измене произвођача, у обавези је да писаним путем тражи сагласност Наручиоца, с тим да 
квалитет добара новог произвођача мора бити истог или бољег квалитета. 
* Обaвезно попунити све колоне иначе ће се понуда сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање. 
Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може 
да се определи да образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац структуре цене. 
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Р. 
бр. 

ОПИС 
(Према Техничкој 
спецификацији из 

Поглавља III Конкусне 

документације)  

 
  Количина 

/ јед. мере 

 
Јединична 
цена без  
ПДВ – а 

 
Укупна вредност 

понуде без ПДВ-а  

 
Стопа 

ПДВ – а  

 
Износ ПДВ- а 

 
Укупна вредност 

понуде са  
ПДВ-ом 

 
 

Произвођач 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

 
1. 

Тонери за 
мултифункционални 
уређај Kyocera Ecosys 
M 3550 idn 

4 комада 

      

2. Tонери за штампач 
HP M806 

10 комада 
      

3. Тонери за штампач 
Kyocera Ecosys FS 4200 
dn 

20 комада 
      

4. Тонери за штампач 
HP Laser Jet P3005 

2 комада 
      

5. Тонери за штампач 
HP Laser Jet P3015 

5 комада 
      

6. Тонери за штампач 
Lexmark C 543 dn боја 

12 комада  
      

 
УКУПНО: 

  
 

  
/ 



 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА 2018.ГОДИНУ 

 
А) __________________________________________ динара без износа ПДВ-а 
 
(словима: ________________________________________________________________)  
 
и 
 
Б) __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 
 
(словима: ________________________________________________________________) 
 

- Критеријум за избор: најнижа понуђена цена; 

- Вредност уговора: Уговор се закључује на укупну вредност понуде Понуђача; 

- Период важења појединачног уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од 
дана обостраног потписивања. 

-  Рок важења понуде: _______ дана од дана отварања понуде (минимум 90 дана од дана 
отварања понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 90 дана од дана 
отварања понуде, понуда ће се сматрати неисправном и неће се разматрати); 

- Фиксност цене: Јединичне цене су фиксне до окончања уговора; 

- Начин плаћања: Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна.Плаћање ће се 
извршити у року до 45 дана по извршеној испоруци и пријему фактуре, а након извршеног  
квалитативног и квантитативног пријема,  у складу са Законом о роковима измирења новчаних  
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 
68/15, 113/17). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

- Место испоруке: Персонализациони центар МУП РС, Кнеза Милоша 103, Београд; 

- Рок испоруке: ___________  дана од дана пријема писаног и/или електронски достављеног 
захтева (рок испоруке не може бити дужи од 20 дана од дана пријема писаног и/или 
електронски достављеног захтева крајњег корисника ); 

- Динамика испоруке: сукцесивно, у складу са динамиком коју наручилац одреди; 

- Гаранција: у складу са произвођачком декларацијом. 
_________________ % (унети висину процента који ће поверити подизвођачу); 
______________________________________________________________________________                                  
(унети део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача). 

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене.    
Уколико дође до исправке у подацима, исте потписати од стране овлашћеног лица. 
 
Место и датум                             Понуђач 
_______________, ___. ___.2019. године                        ___________________________ 
                                                                                                         (потпис овлашћеног лица) 
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ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 7 – НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ШТАМПАЧЕ ЗА ПРОДУКЦИЈУ ИД ДОКУМЕНАТА ЗА 2019. ГОДИНУ  

Напомена:Понуђач је у обавези да наведе једног произвођача чије ће производе испоручивати. 
Уколико из објективних разлога, које ће бити у обавези да образложи, дође до измене произвођача, у обавези је да писаним путем тражи сагласност Наручиоца, с тим да 
квалитет добара новог произвођача мора бити истог или бољег квалитета. 
* Обaвезно попунити све колоне иначе ће се понуда сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање. 
Укупна цена мора да садржи све основне елементе: 

Под редним бројем 4– уписати јединичну цену без ПДВ-а; 
Под редним бројем 5 – уписати укупну вредност понуде без ПДВ-а; 
Под редним бројем 6 – уписати стопу ПДВ-а; 
Под редним бројем 7– уписати износ ПДВ-а; 
Под редним бројем 8 – уписату укупну вредност понуде са ПДВ-ом; 
Под редним бројем 9 – уписати назив произвођача. 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може 
да се определи да образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац структуре цене. 
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Р. 
бр. 

ОПИС 
(Према Техничкој 

спецификацији из Поглавља 

III Конкусне документације)  

 
  
Количина 
/ јед. мере 

 
Јединична 
цена без  
ПДВ – а 

 
Укупна вредност 

понуде без ПДВ-а  

 
Стопа 

ПДВ – а  

 
Износ ПДВ- а 

 
Укупна вредност 

понуде са  
ПДВ-ом 

 
 

Произвођач 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

 
1. 

Тонери за 
мултифункционални 
уређај Kyocera Ecosys M 
3550 idn 

6 комада 

      

2. Tонери за штампач HP 
M806 

10 комада 
      

3. Тонери за штампач 
Kyocera Ecosys FS 4200 
dn 

20 комада 
      

4. Тонери за штампач HP 
Laser Jet P3005 

2 комада 
      

5. Тонери за штампач HP 
Laser Jet P3015 

5 комада 
      

6. Тонери за штампач 
Lexmark C 543 dn боја 

4 комада  
      

 
УКУПНО: 

  
 

  
/ 



 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ  ЗА 2019.ГОДИНУ 

 
А) __________________________________________ динара без износа ПДВ-а 
 
(словима: ________________________________________________________________)  
 
и 
 
Б) __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 
 
(словима: ________________________________________________________________) 
 

- Критеријум за избор: најнижа понуђена цена; 

- Вредност уговора: Уговор се закључује на укупну вредност понуде Понуђача; 

- Период важења појединачног уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од 
дана обостраног потписивања. 

-  Рок важења понуде: _______ дана од дана отварања понуде (минимум 90 дана од дана 
отварања понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 90 дана од дана 
отварања понуде, понуда ће се сматрати неисправном и неће се разматрати); 

- Фиксност цене: Јединичне цене су фиксне до окончања уговора; 

- Начин плаћања: Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна.Плаћање ће се 
извршити у року до 45 дана по извршеној испоруци и пријему фактуре, а након извршеног  
квалитативног и квантитативног пријема,  у складу са Законом о роковима измирења новчаних  
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 
68/15, 113/17). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

- Место испоруке: Персонализациони центар МУП РС, Кнеза Милоша 103, Београд; 

- Рок испоруке: ___________  дана од дана пријема писаног и/или електронски достављеног 
захтева (рок испоруке не може бити дужи од 20 дана од дана пријема писаног и/или 
електронски достављеног захтева крајњег корисника ); 

- Динамика испоруке: сукцесивно, у складу са динамиком коју наручилац одреди; 

- Гаранција: у складу са произвођачком декларацијом. 
_________________ % (унети висину процента који ће поверити подизвођачу); 
______________________________________________________________________________                                  
(унети део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача). 

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене.    
Уколико дође до исправке у подацима, исте потписати од стране овлашћеног лица. 
 
Место и датум                             Понуђач 
_______________, ___. ___.2019. године                        ___________________________ 
                                                                                              (потпис овлашћеног лица) 
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ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 7 – НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ШТАМПАЧЕ ЗА ПРОДУКЦИЈУ ИД ДОКУМЕНАТА ЗА 2020. ГОДИНУ  

Напомена:Понуђач је у обавези да наведе једног произвођача чије ће производе испоручивати. 
Уколико из објективних разлога, које ће бити у обавези да образложи, дође до измене произвођача, у обавези је да писаним путем тражи сагласност Наручиоца, с тим да 
квалитет добара новог произвођача мора бити истог или бољег квалитета. 
* Обaвезно попунити све колоне иначе ће се понуда сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање. 
Укупна цена мора да садржи све основне елементе: 

Под редним бројем 4– уписати јединичну цену без ПДВ-а; 
Под редним бројем 5 – уписати укупну вредност понуде без ПДВ-а; 
Под редним бројем 6 – уписати стопу ПДВ-а; 
Под редним бројем 7– уписати износ ПДВ-а; 
Под редним бројем 8 – уписату укупну вредност понуде са ПДВ-ом; 
Под редним бројем 9 – уписати назив произвођача. 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може 
да се определи да образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац структуре цене. 
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Р. 
бр. 

ОПИС 
(Према Техничкој 
спецификацији из 

Поглавља III Конкусне 

документације)  

 
   количина 

/ јед. мере 

 
Јединична 
цена без  
ПДВ – а 

 
Укупна вредност 

понуде без ПДВ-а  

 
Стопа 

ПДВ – а  

 
Износ ПДВ- а 

 
Укупна вредност 

са ПДВ-ом 

 
 

Произвођач 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

 
1. 

Тонери за 
мултифункционални 
уређај Kyocera Ecosys 
M 3550 idn 

4 комада 

      

2. Tонери за штампач 
HP M806 

10 комада 
      

3. Тонери за штампач 
Kyocera Ecosys FS 4200 
dn 

20 комада 
      

4. Тонери за штампач 
HP Laser Jet P3005 

2 комада 
      

5. Тонери за штампач 
HP Laser Jet P3015 

5 комада 
      

6. Тонери за штампач 
Lexmark C 543 dn боја 

4 комада  
      

 
УКУПНО: 

  
 

  
/ 



УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА 2020.ГОДИНУ 
 

А) __________________________________________ динара без износа ПДВ-а 
 
(словима: ________________________________________________________________)  
 
и 
 
Б) __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 
 
(словима: ________________________________________________________________) 
 

- Критеријум за избор: најнижа понуђена цена; 

- Вредност уговора: Уговор се закључује на укупну вредност понуде Понуђача; 

- Период важења појединачног уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од 
дана обостраног потписивања. 

- Рок важења понуде: _______ дана од дана отварања понуде (минимум 90 дана од дана 
отварања понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 90 дана од дана 
отварања понуде, понуда ће се сматрати неисправном и неће се разматрати); 

- Фиксност цене: Јединичне цене су фиксне до окончања уговора; 

- Начин плаћања: Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна.Плаћање ће се 
извршити у року до 45 дана по извршеној испоруци и пријему фактуре, а након извршеног  
квалитативног и квантитативног пријема,  у складу са Законом о роковима измирења 
новчаних  обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, 
број 119/12, 68/15, 113/17). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

- Место испоруке: Персонализациони центар МУП РС, Кнеза Милоша 103, Београд; 

- Рок испоруке: ___________  дана од дана пријема писаног и/или електронски 
достављеног захтева (рок испоруке не може бити дужи од 20 дана од дана пријема писаног 
и/или електронски достављеног захтева крајњег корисника ); 

- Динамика испоруке: сукцесивно, у складу са динамиком коју наручилац одреди; 

- Гаранција: у складу са произвођачком декларацијом. 
_________________ % (унети висину процента који ће поверити подизвођачу); 
____________________________________________________________________________
__                                  (унети део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача). 

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре 
цене.    Уколико дође до исправке у подацима, исте потписати од стране овлашћеног лица. 
 
Место и датум                             Понуђач 
_______________, ___. ___.2019. године                        ___________________________ 
                                                                                                (потпис овлашћеног лица) 
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