
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1 .Основни подаци о наручиоцу:  

 

 Наручилац: Други основни суд у Београду 

 Седиште: Београд 

 Адреса: Катанићева 15  

 ПИБ: 108341253 

 Матични број: 17865404 

 Интернет страница: www.drugi.os.sud.rs 

 Телефон: 011/ 635-4769, 635-4907 

 Радно време наручиоца је од понедељка до петка,  од 07:30 до 15:30 часова 

  
Канцеларија јавних набавки Другог основног суда у Београду налази се у Улици 

Катанићева број 15, у Београду, на другом спрату, кабинет 2404. Јавно отварање делова 

понуда који не могу да се доставе електронским средствима путем Портала јавних 

набавки (узорци за партију број 2) биће одржано у наведеној канцеларији дана 17.02.2021. 

године у 12:00 часова (након формирања записника јавног отварања понуда са Портала 

јавних набавки). 

 

Понуђач има обавезу да рачун региструје код Управе за трезор у апликацији централног 

регистара фактура пре него што га достави наручиоцу на плаћање - ЈБКЈС: 91273 

 

2. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке: набавка добара  

Врста поступка: отворени поступак 

Опис предмета: штампани обрасци и нестандардизоване коверте за судска писмена 

Интерни број јавне набавке: ЈН 01/21      

Назив и ознака из  општег речника набавке: CPV- 22000000 штампани материјал и сродни 

производи.    

 

3. Подела набавке у партије: 

Предметна јавна набавка обликована је у две  партије. 

4. Процењена вредност набавке добара је 2.600.000,00 динара без ПДВ-а: 

 партија 1:   1.500.000,00 динара без ПДВ-а 

 партија 2:   1.100.000,00 динара без ПДВ-а 

 

5. Лица за контакт:  Татјана Радић, Снежана Бањалић, е-mail: javne.nabavke@drugi.os.sud.rs 

http://www.drugi.os.sud.rs/
mailto:javne.nabavke@drugi.os.sud.rs


   

6. Заштита података привредних субјеката: 

 

Наручилац је дужан да: 

1) чува као поверљиве све податке које је привредни субјект учинио доступним наручиоцу 

у поступку јавне набавке и које је у складу са законом којим се утврђује заштита пословне 

тајне или који представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност 

података као такве означио, укључујући али неограничавајући се на техничке или 

пословне тајне; 

2) чува као пословну тајну податке о  привредним субјектима заинтересованим за учешће 

у поступку јавне набавке и податке о поднетим понудама до отварања понуда, понуђач је 

дужан да наведе правни основ на основу којег су подаци из члана 38 став 1 тачка 1) овог 

члана означени  поверљивим и образложи разлог поверљивости. 

Понуђач као поверљиви податак не сме да означи изјаву и податке о испуњености 

критеријума за квалитативни избор понуђача, понуђену цену и елементе цене, као и друге 

податке у  вези са критеријумима за доделу уговора и условима за извршење уговора. 

Наручилац може само уз сагласност привредног субјекта који учествује у поступку јавне 

набавке да открије другим учесницима поверљиве  податке које је тај привредни субјект 

доставио, при чему сагласност може да се да само за откривање појединачно одређених 

података и не може да буде опште природе. 

7. Одређивање  поверљивости података код наручиоца: 

Предметна јавна набавка не садржи поверљиве податке које наручилац ставља на 

располагање. 

8. Посебни захтеви наручиоца у погледу припремања понуде: 

 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 

подизвођачу. 

Наручилац не може да захтева од понуђача или да ограничава их да део уговора о јавној 

набавци повере подзвођачу или да ангажују одређене подизвођаче, осим ако посебним 

прописом или међународним споразумом није другачије одређено. Понуђач који намерава 

да извршење дела уговора повери подизвођачу, дужан је да у понуду наведе : 

1) који део уговора намерава да повери подизвођачу (по предмету или у количини, 

вредности или проценту); 

2) податке о подизвођачима; 

3) да ће наручилац непосредно да плаћа подизвођачу за део уговора који је он 

извршио, уколико подизвођач захтева да му се доспела потраживања плаћају 

непосредно.  

 



Подаци из става 1 морају да буду наведени у уговору о јавној набавци, ако је понуђач 

поверио подизвођачу део уговора о јавној набавци. 

У случају из става 2 тачка 3) овог члана наручилац је дужан да непосредно плаћа доспела 

потраживања подизвођачу за део уговора који је он извршио. 

Ако није предвиђено непосредно плаћање доспелих потраживања подизвођачу за део 

уговора који је он извршио, наручилац је дужан  да након плаћања привредном субјекту  

са којим је закључио уговор затражи да му у року од 60 дана достави доказ и изјаву 

подизвођача да је извршио плаћање подизвођачу његових потраживања. 

Уколико привредни субјект са којим је закључио уговор у року из става 5. овог члана не 

достави доказ и изјаву подизвођача, наручилац је дужан да достави Канцеларији за јавне 

набавке предлог за покретање прекршајног поступка. 

Привредни субјект  у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорних обевеза, без 

обзира на учешће подизвођача. 

9. Подношење понуде: 

Узорци  морају бити  упаковани са назнаком „Узорци за Партију 2 јавне набавке број 

ЈН 01/21“, а на полеђини мора бити назначен назив, број телефона и адреса понуђача.  

Понуда понуђача који не достави узорке за Партију 2 биће одбијена као неисправна: 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача нису обавезни да 

код наручиоца присуствују у поступку отварања понуда, уколико присуствују, дужни су 

да комисији наручиоца предају писана овлашћења за учешће у поступку јавног отварања 

понуда на адресу: Други основни суд у Београду, Катанићева број 15, Београд. 

10. Додатна објашњења, контрола допуштене исправке: 

Наручилац може да захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача. Ако су подаци или документација које је привредни субјект 

доставио непотпуни или нејасни, наручилац може, поштујући начела једнакости и 

транспарентности, у примереном року који није краћи од 5 дана, да захтева од привредног 

субјекта, да достави неоходне информације или додатну документацију. Поступање у 

складу став 1 и 2  члана 142 не сме да доведе до промене елемената понуде који су од 

значаја за примену критеријума за доделу уговора или до измене предметне набавке. 

Ако понуда садржи рачунску грешку наручилац је у обевези да од потенцијалног понуђача 

затражи да прихвати исправку рачунске решке, а  понуђач је дужан да достави одговор у 

року од 5 дана од дана пријема захтева. Ако се понуђач не сагласи са исправком 

рачунарске грешке, наручилац ће његову понуду одбити. У случају разлике између 

јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

 



11. Неуобичајено ниска понуда: 

Неуобичајено ниска понуда у смислу овог закона члана 143 Закона је понуда која садржи 

цену или трошак који значајно одступа у односу на тржишни и изазива сумњу у 

могућност извршења јавне набавке у складу са захтевима наручиоца предвиђеним у 

докуметацији о набавци. Ако наручилац процени да је понуда неуобичајено ниска, дужан 

је да захтева од понуђача да, у примереном року, образложи цену или трошак наведен у 

понуди. Наручилац може да одбије понуду само у случају да достављено образложење и 

докази не пружају одговарајуће објашњење неуобичајено ниске понуде, узимајући у обзир 

податке из става 3 овог члана. 

 

12. Увид у документацију: 

Након објављивања Одлуке о додели уговора, односно Одлуке о обустави поступка 

наручилац је дужан да у року од 2 дана од дана писаног захтева, понуђачу који је поднео 

понуду омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку 

подносиоца захтева, односно преузимење документације на одговарајући начин с тим да је 

наручилац обавезан да заштити поверљиве податке, у складу са одредбама овог Закона. 


