
Р е п у б л и к а  С р б и ј а
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
Кнегиње Љубице број 10
Набавка: Н 13/2022

О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е

Партија 1: РАЗНА КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА И ПОТРЕПШТИНЕ

Подаци о понуђачу

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески  идентификациони  број
понуђача (ПИБ):

Име  и  презиме  одговорног  лица  за
потписивање уговора:

Име и презиме особе за контакт:

Електронска адреса понуђача 
(e-mail):

Телефон понуђача:

Текући  рачун  понуђача  и  назив
банке:



На основу Позива Факултета уметности у Нишу, број 1816 од 1. новембра 2022. године за
достављање  понуде  за Партију  1: Набавка  разне  канцеларијске  опреме  и  потрепштина за
потребе Факултета уметности у Нишу, доставља се следећа

П О Н У Д А

број________________од_________2022. године

ПАРТИЈА 1: Разна канцеларијска опрема и потрепштине – (30190000)

Редни 
број

Назив из
ОРН

Додатни опис
Јединица

мере
Количина Јединична

цена без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

1.
Регистратори 
са механизмом
за хартију

Регистратор картонски, са 
механизмом за хартију,  са 
кутијом за архивирање - А4 
формат (ширине 8цм) тегет боје

комад 30

2.

Хемијске 
оловке

Хемијска оловка са плавом 
мином „AIHAO 567“ (0,7мм)
 или одговарајуће

комад 50

3.
Хемијска оловка са црвеном 
мином „AIHAO 567“ (0,7мм)
 или одговарајуће

комад 15

4.
Графитне 
оловке 

Графитна  оловка, марке 
„STABILO“ – или одговарајуће 
HB, са гумицом за брисање

комад 30

5.
Резачи за 
оловке

Резач за графитну оловку 
(метални) комад 10

6.

Средство за 
корекцију 
грешака у 
тексту

Коректур лак, бели у бочици, 
„LIONER“ (20мл) или 
одговарајући

комад 30

7.
Траке и ваљци
за калкулаторе

Адинг ролна ширине 57мм (1+0) комад 50

8. Трака за калкулатор комад 10

9.
Муниција за  
хефтање

Оригинална муниција за 
хефталицу „Делта“ 24/6 или 
одговарајућа, паковање од 1000 
комада

паковање 50

10.
Гумице за 
брисање

Гумице за брисање, „STABILO“ 
или одговарајуће комад 10

11.

Коверте

Коверат самолепљиви, (365х230),
отвара се са дуже стране комад 100

12.
Коверат Б5 самолепљиви 
(250x176мм), бели комад 100

13.
Коверат A4 самолепљиви 
(230x330) бели комад 250

14.
Kоверат самолепљиви (230х110) 
бели комад 100



15.
Kоверат самолепљиви (176х120) 
бели комад 100

16.
Коверат са ваздушним 
мехурићима за ЦД (165х180) комад 100

17.
Коверат са ваздушним 
мехурићима А4 (270х360) комад 100

18.
Коверат са ваздушним 
мехурићима (390х530) комад 150

19.
Коверат самолепљиви (125х175) 
плави комад 200

20.
Производи са 
мастилом

Мастило за печате, плаво, боца 
од 20мл комад 5

21.

Маркери   

ЦД маркер перманент, 
алкохолни, округли врх, црни комад 30

22.

 Mаркер за текст провидни-
сигнир, 5.0, коси врх, (разних 
боја), „STABILO“, 
„STAEDTLER“ или одговарајући

комад 50

23. Фломастер, танак, црни комад 20

24. Фломастер, танак, црвени комад 10

25.
Хартија за 
штампање

Хартија за штампање и копирање
- А4 формат, 80 гр, - РИС  (500 
листова) Fabriano или 
одговарајући

рис 200

26. Табулир бланко 1+0 кутија 3

27.

Лепљива 
трака,
лепак

Селотејп провидни, ширине 15 
мм 1/10 комад 50

28.
Селотејп провидни, ширине 48 
мм комад 30

29.
Лепак за хартију - течни, 
провидан, 20 гр Еко ОХО или 
одговарајући 

комад 5

30. ПВЦ фолије

Провидна заштитна фолија за 
одлагање и архивирање 
документа, дебља, минимум 80 
микрона, формат А4+ (паковање 
од 100 комада)

паковање 5

31.

Папир за 
белешке

Самолепљиви папирни листићи 
за поруке, димензије 75*75мм 
(100 листића у паковању)

паковање 20

32.
Папирни листићи за поруке, 
димензије 90*90мм (100 листића 
у паковању)

паковање 20

33.
Сталак за 
селотејп

Сталак за селотејп ширине 15 мм комад 1



34. Хефталица
Хефталица Deltasuper 24/6-8 
или одговарајућа

комад 2

                                         

                                                    УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-a

                                                                                                           ПДВ

                                                  УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 

Рок испоруке:                   дана од дана достављања налога за испоруку (не може бити дужи
од 3 дана од дана достављања налога.)             

Место испоруке: Факултет уметности у Нишу, Улица кнегиње Љубице  број 10, 18105 Ниш,
канцеларија број 1

Рок плаћања:                     дана од дана пријема рачуна по извршеној испоруци. 

Рекламације:
Отклањање недостатака мора започети и завршити се у року од 24 сата од
пријема рекламације. 
Уколико испоручилац не отклони недостатак у року од 24 сата од тренутка
примљене рекламације, дужан је да изврши замену добара новим.

Образложење:

Одлука о додели уговора за Партију 1 – Набавка разне канцеларијске опреме и потрепштина,
биће донета применом критеријума „најнижа укупна понуђена цена без ПДВ-а“.

Уколико након извршеног рангирања  две или више понуда имају  исту, а уједно и најнижу
укупну понуђену цену, биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Ако и
тада  више понуда  буде  идентично,  биће изабрана  понуда  понуђача  који  је  понудио дужи рок
плаћања. Уколико и тада није могуће извршити избор понуде, приступа се систему жребања, као
крајњем критеријуму за избор понуде. 

Понуђена  добра  морају  да  буду  испоручена  према  наведеном  опису  и  траженим
карактеристикама.

Напомена: 

Понуда се доставља на Обрасцу понуде. 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су

тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени. 
Уколико дође до исправке у подацима, понуђач је дужан да исте овери и потпише од стране

овлашћеног лица. 
Уколико збирна цена не проистиче из појединачних, наручилац ће појединачне цене узети

као тачне.



Достављањем Понуде сагласни сте са горе наведеним условима.

     Датум:               Понуђач

              .               .   2022. године                 М.П.                                              
                                   (потпис овлашћеног лица)



Р е п у б л и к а  С р б и ј а
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
Кнегиње Љубице број 10
Набавка: Н 13/2022

О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е

Партија 2: ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ

Подаци о понуђачу

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески  идентификациони  број
понуђача (ПИБ):

Име  и  презиме  одговорног  лица  за
потписивање уговора:

Име и презиме особе за контакт:

Електронска адреса понуђача 
(e-mail):

Телефон понуђача:

Текући  рачун  понуђача  и  назив
банке:



На основу Позива Факултета уметности у Нишу, број 1816 од 1. новембра 2022. године
за достављање понуде за Партију 2: Набавка штампаног материјала и сродних производа
за потребе Факултета уметности у Нишу, доставља се следећа

П О Н У Д А

број________________од_________2022. године

ПАРТИЈА 2: Штампани материјал и сродни производи – (22000000)

Редни 
број

Назив из ОРН Додатни опис
Јединица

мере
Количина Јединична

цена без
ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

1. Уплатница
Налог за пренос, 
образац 3 табулир, 
1+0 

кутија 2

2.
Фасцикле 

Фасцикла – 
картонска, бела, А4 
формат

комад 500

3.
Рачуноводствене 
књиге

Књига улазних 
фактура

комад 1

4. Свеске

Свеска Б5 формат 
од 100 листова са 
кваратном 
штампом, са тврдим
повезом, једнобојна

комад 30

5.
Налог за 
службено 
путовање

Налог за службено 
путовање
Образац (ХС 
формулаар)

комад 50

6. Украсни папир Једнобојни, мат ролна 5

7.

Папирне кесе

Папирна кеса, мат, 
једнобојна, 
димензија 14*8*30 

комад 10

8.
Папирна кеса, мат, 
једнобојна, 
димензија 24*9*37 

комад
30

                                         

                                                    УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-a

                                                                                                              ПДВ

                                                   УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 



Рок испоруке:                    дана од дана достављања налога за испоруку (не може бити дужи
од 3 дана од дана достављања налога.)            

Место испоруке: Факултет уметности у Нишу, Улица кнегиње Љубице  број 10, 18105 Ниш,
канцеларија број 1

Рок плаћања:
                 дана од дана пријема рачуна по извршеној испоруци. 

Рекламације: Отклањање недостатака мора започети и завршити се у року од 24 сата од
пријема рекламације. 
Уколико испоручилац не отклони недостатак у року од 24 сата од тренутка
примљене рекламације, дужан је да изврши замену добара новим.

Образложење:

Одлука о додели уговора за Партију 2 – Набавка штампаног материјала и сродних производа,
биће донета применом критеријума „најнижа укупна понуђена цена без ПДВ-а“.

Уколико након извршеног рангирања  две или више понуда имају  исту, а уједно и најнижу
укупну понуђену цену, биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Ако и
тада  више понуда  буде  идентично,  биће изабрана  понуда  понуђача  који  је  понудио дужи рок
плаћања. Уколико и тада није могуће извршити избор понуде, приступа се систему жребања, као
крајњем критеријуму за избор понуде. 

Понуђена  добра  морају  да  буду  испоручена  према  наведеном  опису  и  траженим
карактеристикама.

Напомена: 
Понуда се доставља на Обрасцу понуде. 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су

тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени. 
Уколико дође до исправке у подацима, понуђач је дужан да исте овери и потпише од стране

овлашћеног лица. 
Уколико збирна цена не проистиче из појединачних, наручилац ће појединачне цене узети

као тачне.

Достављањем Понуде сагласни сте са горе наведеним условима.

 Датум:                Понуђач

              .               .   2022. године                 М.П.                                              
                                   (потпис овлашћеног лица)



Р е п у б л и к а  С р б и ј а
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
Кнегиње Љубице број 10
Набавка: Н 13/2022

О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е

Партија 3: ТОНЕРИ ЗА ЛАСЕРСКЕ И МАТРИЧНЕ ШТАМПАЧЕ

Подаци о понуђачу

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески  идентификациони  број
понуђача (ПИБ):

Име  и  презиме  одговорног  лица  за
потписивање уговора:

Име и презиме особе за контакт:

Електронска адреса понуђача 
(e-mail):

Телефон понуђача:

Текући  рачун  понуђача  и  назив
банке:



На основу Позива Факултета уметности у Нишу, број 1816 од 1. новембра 2022. године
за достављање понуде за Партију 3: Набавка тонера за ласерске и матричне штампаче за
потребе Факултета уметности у Нишу, доставља се следећа

П О Н У Д А

број________________од_________2022. године

ПАРТИЈА 3: Тонери за ласерске и матричне штампаче – (30125110)

Редни
број

Тип - модел Тонер
Јединица

мере
Количина Јединична

цена без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

1.
KYOCERA  Ecosys
FS 1040

FS1020MFP или 
одговарајући

комад 5

2. HP LaserJet 1018
Q2616A или 
одговарајући

комад 45

3.
HP LaserJetPro 
MFP  M125nW

CF283A или 
одговарајући

комад 40

4.
HP LaserJetM1132
MFPHP

HP 85A CE285A или 
одговарајући

комад
20

5. Epson LX 350
Epson S015637 Ribon 
za LX-300/LX-350 или
одговарајући

комад 6

6. Epson LX 300+II
Ribon Epson S015637 
или одговарајући

комад 6

7.
HP LaserJetPro 
M404dn

CF259X или 
одговарајући

комад 5

8.
Canon Pixma 
iP2850

PG-545 (Black) или 
одговарајући

комад 10

9.
CL-546 (Color) или 
одговарајући

комад 10

10. Samsung ML-1640
LSML-T108 или 
одговарајући

комад 5

11. EPSON MX200
S050709 Epson AL-
M200 или 
одговарајући

комад 10

                                         
                                                    УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-a

                                                                                                           ПДВ

                                                 УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 



Рок испоруке:                   дана од дана достављања налога за испоруку (не може бити
дужи од 3 дана од дана достављања налога за испоруку.)            

Место испоруке: Факултет уметности у Нишу, Улица кнегиње Љубице  број 10, 18105 Ниш,
канцеларија број 1

Рок плаћања:                   дана од дана пријема рачуна по извршеној испоруци. 

Рекламације: Отклањање недостатака мора започети и завршити се у року од 24 сата од
пријема рекламације. 
Уколико испоручилац не отклони недостатак у року од 24 сата од тренутка
примљене рекламације, дужан је да изврши замену добара новим.

Образложење:
Одлука о додели уговора за  Партију 3 – Набавка тонера за ласерске и матричне штампаче,

биће донета применом критеријума „најнижа укупна понуђена цена без ПДВ-а“.
Уколико након извршеног рангирања  две или више понуда имају  исту, а уједно и најнижу

укупну понуђену цену, биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Ако и
тада  више понуда  буде  идентично,  биће изабрана  понуда  понуђача  који  је  понудио дужи рок
плаћања. Уколико и тада није могуће извршити избор понуде, приступа се систему жребања, као
крајњем критеријуму за избор понуде. 

Понуђена  добра  –  тонери  морају  да  буду  испоручени према  наведеном  опису  и
траженим карактеристикама.

Тонери  који  су  предмет  набавке  морају  бити  нови,  фабрички  произведени,  а  не
ремонтовани од стране сервисера.

Напомена: 

Понуда се доставља на Обрасцу понуде. 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су

тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени. 
Уколико дође до исправке у подацима, понуђач је дужан да исте овери и потпише од стране

овлашћеног лица. 
Уколико збирна цена не проистиче из појединачних, наручилац ће појединачне цене узети

као тачне.
Наручилац  задржава  право  да  од  изабраног  понуђача  купује  тонере  који  се  не  налазе  у

Обрасцу понуде, у случају да се јави оправдана потреба Наручиоца, као што је набавка нових
штампача. 

Достављањем Понуде сагласни сте са горе наведеним условима.

  Датум:                 Понуђач

              .               .   2022. године                 М.П.                                              
                                   (потпис овлашћеног лица)


