
 
 

  Број:30/17 

  Датум: 10.01.2017.године 

 

 

ПРЕДМЕТ: Позив на доставу понуде 

 

Уговорни орган:  КП“Бобас“а.д.-Котор Варош 

покренуо је набавку: Канцеларијског материјала-ЈРЈН (30192000-1), те 

упућује овај позив за доставу понуде. У складу са чланом 87. став (3) Закона о 

јавним набавкама за набавку чија је процијењена вриједност једнака или 

мања од износа од 6.000 КМ уговорни орган проводи поступак директног 

споразума. 

 

1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

 

Предмет набавке је: Канцеларијски материјал –ЈРЈН (30192000-1), у 

складу с Обрасцем за цијену који се налази у прилогу овог позива. 

 

2. УСЛОВИ НАБАВКЕ 

- начин извршења: склапање уговора  

 

- рок извршења: сукцесивно у току године  

 

- рок трајања уговора: 12 мјесеци 

 

- рок ваљаности понуде: 60 дана од дана отварања понуде 

 

- мјесто извршења: КП“Бобас“а.д.-Котор Варош (дефинисати мјесто 

извршења / испоруке) 

 

- рок, начин и услови плаћања: 15 дана од дана испоставаљања 

фактуре. 

 

- цијена понуде: Понуда се доставља са цијеном у конвертибилним 

маркама (КМ). Цијена је непромјењива. У цијену понуде морају бити 

урачунати сви трошкови и попусти до мјеста испоруке / извршења. 

 



 

 

3. САСТАВНИ ДИЈЕЛОВИ ПОНУДЕ 

- Образац за достављање понуде (испуњен и потписан од стране 

понуђача); 

- Образац за цијену понуде (испуњен и потписан од стране понуђача). 

 

4. РОК И НАЧИН ДОСТАВЕ ПОНУДЕ 

 

Понуђачи ће понуду доставити  путем поште на адресу:  Цара Душана бб, 

78220 Котор Варош . 

 

Рок за доставу понуде је три дана од дана пријема позива за доставу 

понуде. Уз понуду доставити и рјешење о регистрацији за обављање 

дјелатности. 

 

При достави понуде путем поште, понуда се доставља у затвореној коверти 

на адресу:  Цара Душана бб, 78220  Котор Варош с адресом понуђача те 

назнаком понуда за набавку: Канцеларијског материјала. 

  

 

 

 

 
                                                                                       В.Д. Директора предузећа 

 
Слободан Јурић, магистар техничких наука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

 

 

УГОВОРНИ ОРГАН____________________ (уписује се назив уговорног 

органа) 

Адреса уговорног органа_______________________________ 

ИД број______________________________________________ 

телефон, факс, е-маил_____________________________________ 

 

 

ПОНУЂАЧ____________________________ (уписује се назив понуђача) 

Адреса понуђача______________________________________ 

ИД број _______________________________________________ 

Број банковног рачуна_________________________ код _____________ банке 

 

 

КОНТАКТ ЛИЦЕ (за понуду) 

 

Име и презиме  

Адреса  

Телефон  

Факс  

Е-маил  

 

 

Рок важности понуде: ____ дана (како је одређено у позиву за понуду, нпр. 

60 или 90 дана). 

 

Рок, начин и услови плаћања: Дефинисати рок, начин и услове плаћања 

 

 

Рок и мјесто извршења: Дефинисати рок и мјесто извршења 

 

Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача: 

[....……………………] 

Потпис овлаштеног лица: 

[…………………………………………………………] 

Мјесто и датум: […………………………………….………….] 

Печат предузећа: 
 

 

 

 

 



ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – РОБЕ / УСЛУГЕ / РАДОВИ 

 

Назив понуђача _____________________ 

Понуда бр. __________________________ 

 

Цијене су изражене у КМ (ВАМ) без ПДВ-а: 

 

Редн

и 

број 

Опис роба / услуга / 

радова 

 

 

 

Јединица 

мјере 

Количи

на   

Јединична 

цијена 

 

Укупна 

цијена 

 

 
Попуст 

 
Укупна 

цијена са 

урачунатим 

попустом 

(ако га има) 

1. Бијела коверта са 

десним отвором -

американа 

ком 
4000 

    

2. Плаве коверте Б5 ком 1300     

3. Розе коверте А5 ком 200     

4. Жуте коверте А4 ком 100     

5. Образац-примке А5 ком 10     

6. Образац-издатнице А5 ком 10     

7. Складишне картице ком 500     

8. Хемијске оловке 

обичне 
ком 100     

9. Муниција за 

хефталицу-„Staples n 8 

(6/4)-24/6 

пакет 
10 

    

10. Хемијске оловке које и 

бришу 
ком 3     

11. Радни налози-радна 

машина багер 
ком 10     

12 Радна налози-обични  
 

    
12. Коректор са 

разређивачем 
ком 5     

13. Регистратори мали А5 ком 100     
14. Регистратор велики А4 ком 111     
15. Папир А4 пакет 15     
16 Папир А5 пакет 30     
17. Омот списа пакет 6     
18. Папирни фасцикли ком 10     
19. ПВЦ-фасцикл са 

гумицом 
ком 10     

20. Фасцикли са 

механизмом 
ком 10     

21. Мемо коцке ком 5     
22. Селотејп трака мала ком 5     
23. Селотејп трака велика ком 2     



24. Маркер црни ком 4     
25. Маркер флоросцентни ком 4     
26. Маркер зелени ком 2     
27. Спајалице-веће пак 10     
28. ПНЗ образци за теретна 

возила 
ком 4     

29. Тонер за штампач 

Canon C-EXV 33 
ком 5     

30.  Тонер за штампач 

Samsung ML-1640 
ком 3     

31. Тонер за штампач HP 

Laser Jet P1102-85A 
ком 4     

32. Тонер за штампач HP 

Laser Jet 1020-

ORH2612A) 

 

ком 10 
    

33. Скраћени протокол-

дјеловодник 
ком 1     

34. Свеске А4 т.п. ком 5     
35. Туш плави за печат ком 5     
36. Јастуче за печат ком 3     
37. Књига улазних 

фактура-КУФ 
ком 1     

38. Тонер за штампач 

Canon IR 1020 
ком 3     

39. Тонер за штампач HP 

901 Color 
ком 3     

40.  Тонер за штампач 

Brother MFC-L2700DN 
ком 3     

41. Тонер за штампач 

Brother HL2250 DN 

ком 

 
6 

    

42. Грађевински дневник ком 2     
43. Грађевинска књига ком 1     
44. Техничка оловка 0,5 ком 1     
45. Шпицеви за 

тех.олов.0,5 
пакет 1     

46. Књига дневних 

извјештаја 
ком 1     

47. Лењиар 40цм ком 1     
48. Трокут већи ком 1     
49. Гумица ком 1     
УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ 

УРАЧУНАТОГ ПОПУСТА 

Бројевима     
Словима  

ПОПУСТ (АКО ГА ИМА)      
УКУПНА ЦИЈЕНА СА 

УРАЧУНАТИМ ПОПУСТОМ 

Бројевима     
Словима  

 

Потпис добављача __________________________ 



 

 

 

Напомена:  

 

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се 

навести цијена. 

2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни 

орган треба платити добављачу. Уговорни орган не смије имати никакве 

додатне трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу. 

3. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка 

ће се извршити у складу са јединичним цијенама. 

4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не 

може се исправљати. 

5. Овај образац за цијену понуде је једна од могућих опција. 

 
 


