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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015, у даљем тексту Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник 

РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке Бр. V-404-1/2017-35 и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку Бр. V-404-1/2017-35, припремљена је: 

  

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности – НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ 

Ред Бр. ЈН 35/2017 
 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о набавци 3 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификација), 

квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 

начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке 

добара, евентуалне додатне услуге 

4 

III 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 

76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

12 

IV Критеријум за доделу уговора 19 

V Обрасци који чине саставни део понуде 20 

VI Модел уговора 34 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 39 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 

1.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Предмет јавне набавке број ЈН 35/2017 су добра – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 

 

2. КОМИСИЈА: 

Владимир Вујовић, 

председник 
 

Предраг Жигић, члан  

Јовица Иветић, члан   
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ: 
 

 

Набавка и испорукa рачунарске опреме 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 

Радна станица количина 

Радна станица тип 1 16 

Радна станица тип 2 5 

Радна станица тип 3 3 

Радна станица тип 4 1 

Монитор количина 

Монитор тип 1 25 

Монитор тип 2 5 

Остало количина 

Лаптоп тип 1 10 

NAS Storage тип 1 1 

UPS тип 1 1 

Пројектор тип 1 1 

Фотокопир тип 1 2 

Фотокопир тип 2 5 

Матрични штампач тип 1 1 

Матрични штампач тип 2 2 

Таблет тип 1 5 

Миш тип 1 20 

USB Mеморија тип 1 40 

Externi HDD тип 1 3 

Wifi рутер тип 1 5 

Switch тип 1 5 

Кабл UTP 3 

Меморија DDR3 5 

Фотокондуктор 5 

 

 

r. 
br. 

Naziv Opis 

1 
Радна 

станица тип 
1 

  

Procesor: 

Vrsta procesora Intel Pentium series ili odgovarajući 
Radni takt (osnovni) 3,3 GHz 
Broje jezgara 2 
L3 Cash 3MB 
Tehnologija proizvodnje 14 nm 

Chipset: Intel H110 ili odgovarajući 
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RAM Memorija: 

Broj I vrsta memorijskih slotova 2 x DIMM 
Maksimalno podržano memorije 32 GB 
Tip memorije DDR4 – 2133 SDRAM 
Instalirano 8 GB 

Skladištenje podataka: 
Hard disk 
Kapacitet 500 GB 3.5” Sata 

Grafička karta: Integrisana HD 

Portovi: 

Prednja strana: 
2 x USB 3.0 
1 x headphone 
1 x microphone 
Zadnja strana: 
2 x USB 3.0 
2 x USB 2.0 
1 x VGA 
1 x Display Port 
1 x RJ-45 

Slotovi za proširenje: 1 x PCle 

Mrežna karta: 1x10/100/1000 

Optički uređaj: DWD - RW 

Napajanje: 
Snaga napajanja (max) 180 W 
Energetska efikasnost: Energy star certified 

Kućište: Tip kućišta Small form factor (SFF) 

Operativni sistem: Windows 10 Professional 

Tastatura: USB Serbian Cirilic 

Miš USB optički 

Garancija: 36 meseci minimum 

2 
Радна 

станица тип 
2 

  

Procesor: 

Vrsta procesora Intel I3 generacija 6 ili odgovarajući 
Radni takt (osnovni) 3,7 GHz 
Broje jezgara 2 
L3 Cash 3MB 
Tehnologija proizvodnje 14 nm 

Chipset: Intel H110 ili odgovarajući 

RAM Memorija: 

Broj I vrsta memorijskih slotova 2 x DIMM 
Maksimalno podržano memorije 32 GB 
Tip memorije DDR4 – 2133 SDRAM 
Instalirano 8 GB 

Skladištenje podataka: 
Hard disk 
Kapacitet 500 GB 3.5” Sata 

Grafička karta: Integrisana HD 

Portovi: 

Prednja strana: 
2 x USB 3.0 
1 x headphone 
1 x microphone 
Zadnja strana: 
2 x USB 3.0 
2 x USB 2.0 
1 x VGA 
1 x Display Port 
1 x RJ-45 

Slotovi za proširenje: 1 x PCle 

Mrežna karta: 1x10/100/1000 

Optički uređaj: DWD - RW 

Napajanje: 
Snaga napajanja (max) 180 W 
Energetska efikasnost: Energy star certified 

Kućište: Tip kućišta Small form factor (SFF) 

Operativni sistem: Windows 10 Professional 

Tastatura: USB Serbian Cirilic 

Miš USB optički 

Garancija: 36 meseci minimum 

3 
 
 

  

Procesor: Vrsta procesora Intel I3 generacija 6 ili odgovarajući 
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Радна 
станица тип  

 
3 

Radni takt (osnovni) 3,3 GHz 
Broje jezgara 2 
L3 Cash 4MB 
Tehnologija proizvodnje 14 nm 

Chipset: Intel Q150 ili odgovarajući 

RAM Memorija: 

Broj I vrsta memorijskih slotova 2 x SODIMM 
Maksimalno podržano memorije 32 GB 
Tip memorije DDR4 – 2133 SDRAM 
Instalirano 8 GB 

Skladištenje podataka: 
Hard disk 
Kapacitet 500 GB 

Grafička karta: Integrisana HD 

Portovi: 

Prednja strana: 
2 x USB 3.0 
1 x USB Тype - C 
1 x headphone/microphone Combo 
Zadnja strana: 
4 x USB 3.0 
1 x Display Port 
1 x RJ-45 

Slotovi za proširenje: 1 x M.2 

Mrežna karta: 1x10/100/1000 

Napajanje: 
Snaga napajanja (max) 65 W 
Energetska efikasnost: Energy star certified 

Kućište: Tip kućišta Mini (MFF) 

Operativni sistem: Windows 10 Professional 

Tastatura: USB Slim 

Miš USB optički 

Garancija: 36 meseci minimum 

4 
Радна 

станица тип 
4 

  

Procesor: 

Vrsta procesora AMD PRO A12 generacija 7 ili 
odgovarajući 
Radni takt (osnovni) 3,1 GHz 
Broje jezgara 4 
L3 Cash 2MB 

Chipset: AMD B300 FCH ili odgovarajući 

RAM Memorija: 

Broj I vrsta memorijskih slotova 2 x SODIMM 
Maksimalno podržano memorije 32 GB 
Tip memorije DDR4 – 2133 SDRAM 
Instalirano 8 GB 

Skladištenje podataka: 
Hard disk 
Kapacitet 240 GB SSD 

Grafička karta: Integrisana AMD Radeon R7 ili odgovarajuća 

Portovi: 

Prednja strana: 
2 x USB 3.1 
1 x headphone/microphone Combo 
1 x headphone 
Zadnja strana: 
2 x USB 3.1 
2 x USB 2.0 
1 x VGA 
1 x DisplayPort 
1 x RJ-45 

Slotovi za proširenje: 2 x M.2 

Mrežna karta: 1x10/100/1000 

Napajanje: 
Snaga napajanja (max) 65 W 
Energetska efikasnost: Energy star certified 

Kućište: Tip kućišta Mini (MFF) 

Operativni sistem: Windows 10 Professional 

Tastatura: USB Slim 

Miš USB optički 
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Garancija: 36 meseci minimum 

    

5 Monitor Tip 1 

Dijagonala ekrana min. 22" 

Tip panela TN Led 

Ekran Anti-glare 

Rezolucija 1680 x 1050 

Format slike 16:10 

Odziv 5 ms max 

Osvetljaj 250cd/m2 

Portovi 
1 x D-Sub 
1 x DVI  

Dinamički kontrast 3000000 : 1 

Energetska efikasnost Energy star qualified 

Garancija 36 meseci minimum 

6 Monitor Tip 2 

Dijagonala ekrana min. 23,8" 

Tip panela IPS 

Ekran Anti-glare 

Rezolucija 1920 x 1080 

Format slike 16:9 

Odziv 7 ms max 

Osvetljaj 250cd/m2 

Portovi 

Prednja strana: 
2xUSB 2.0 
1xheadphone/microphone Combo 
Zadnja strana: 
1 x Display port 
1 x USB upstream port 

Dinamički kontrast 3000000 : 1 

Zvučnici 1 x 1,5 watt interni min. 

Energetska efikasnost Energy star qualified 

Garancija 36 meseci minimum 

7 Laptop tip 1 

  

Procesor 

Vrsta procesora Intel Celeron Dual Core, 
Radni takt (osnovni) 1.6GHz 
Broj jezgara 2 
Smart Cash 2 MB 
Tehnologija proizvodnje 14 nm 

RAM Memorija 
Broj I vrst memorijskih slotova 1x SODIMM 
Tip memorije DDR4 -2133 MHz SDRAM 
Instalirano 4 GB min 

Skladištenje podataka 
Hard disk 
Kapacitet 500 GB min. 

Grafička karta Integrisana HD 

Portovi 

Prednja strana: 
1 x USB 3.0 
1 x USB 2.0 
1 x HDMI 
1 x RJ-45 

Security chip TPM 2.0 integrated in chipset 

Mrežna karta 1x10/100/1000 

WiFi 802.11ac + Bluetooth 4.1 min. 

Ekran 15.6” HD 1366 x 768, Anti-glare, LED 

Zvučnici Da 

Kamera Da 

Baterija 4-Cell 32 Wh min 

Tastatura US sa numeričkim delom 

Optički uređaj DWD – RW min. 

Operativni system Windows 10 Proffesional 

Garancija  24 meseca minimum 

8 
NAS Storage 

Tip 1 
Upotreba 

Skladišni (file) server, Media server, iTunes server, 
Photo Web server, Print server, Backup server, Web 
server, FTP server 



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 35/2017 

страна 8 од 36 

Procesor 
AppliedMicro Catalina (Power™ 465), APM86491, 1.0 
GHz ili odgovarajući 

Memorija (RAM) 1GB DDR 3 min. 

Hard disk ležišta 4 komada min 

Interfejs SATA 

RAID opcije RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD 

RAID enkripcija AES 128bit 

Ostale opcije za HDD 
S.M.A.R.T., Auto-rebuild, Hot-swap, Disk roaming, 
Skeniranje loših blokova, Hot-spare, Online RAID 
migracija, Online RAID ekspanzija 

Mrežni protok i protokoli 10/100/1000Mbps; TCP, IP, AppleTalk 

Fajl menadžeri HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, TFTP 

Priključci 
Minimum 
1 x RJ 45 
2 x USB 3.0 

Broj ugrađenih HDD 4 komada min 

Format HDD-a 3.5” Sata 3 

Kapacitet jednog HDD-a 4TB minimum 

Keš memorija diska 64 MB min 

Broj obrtaja po min 7200 rpm min 

Garancija 24 meseca na ceo system min 

9 UPS Tip 1 

Tehnologija uređaja On Line double conversion 

Tip kućišta Rack I/ili tower format 2U max 

Izlazna snaga 3000VA/2700W 

Nominalni izlazni napon 230Vac +/-1% 

Frekvencija izlaznog napona  50/60Hz 

Izlazni priključci min. 6x IEC C13  

Nominalni ulazni napon I 
opseg 

230Vac / 195-260 Vac 

Frekvencija ulaznog napona 50/60Hz, auto-sensing 

Autonomija pri 50% 
opterećenja (1350W) 

min. 15 minuta 

Autonomija pri 100% 
opterećenja (2700W) 

min. 6 minuta 

Faktor izlazne snage 0,9 min 

LCD displej LCD ekran za prikazivanje statusa uređaja 

Portovi 
1 x USB 2.0 
1 x SNMP slot 
1 x EPO (emergency power off) 

software 
Besplatan software za upravljanje uredjajem sa 
mogućnošću slanja upozorenja I obaveštenja putem e-
mail/SMS 

 
10 

Projektor Tip 

1 

Sistem projekcije 3LCD tehnologija 

Nativna rezolucija 1.280 x 800 

Format rezolucije WXGA 

Kontrast 10.000:1 

Veličina slike 33” – 280” 

Odnos stranica slike 16:10 

Snaga lampe 200W max 

Colour light output 3200 ANSi lumena 

White light output 3200 ANSi lumena 

Radni vek lampe (standardni 
režim) 

5000h 

Radni vek lampe (economic 
režim) 

10.000h 

Portovi: 

USB-A x 1 
USB-B x 1 
LAN x 1 
HDMI x 1 
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HDMI/MHL® x 1 
VGA D-sub x 2 
S – video x 1 
RS-232c x 1 

Garancija 24 meseca minimum 

Garancija za lampu 12 meseci ili 1000 radnih sati 

11 
Fotokopir Tip 

1 

Vrsta aparata Digitalni, crnobeli, laserski fotokopir i štampač 

Podržane veličine papira A3-A5R 

Brzina kopiranja i štampe Min. 20-A4 i 15-A3 u minuti 

Mesečni radni ciklus Min. 50.000 strana 

Rezolucija štampanja 1200 x 1200 min 

Vreme do prve kopije 6,4s max 

Vreme zagrevanja 30s max 

Automatski obostrani ispis Da, automatski duplex 

Minimalni ulazni kvalitet 
papira 

Min. 1 x 500 +1 x 100 listova 80g/m2 

Procesor Minimum 400 MHz 

Memorija Min. 256 MB 

Interfejs 

Minimalno: 
1 x 10/100 Ethernet 
1 x USB 2.0 
1 x USB 1.0 

Kapacitet tonera min. 14.600 strana 

Garancija  12 meseci minimum 

12 
Fotokopir Tip 

2 

Vrsta aparata 
Digitalni crnobeli fotokopir aparat i štampač, kolor 
skener, telefon i faks 

Podržane veličine papira А4-B5 

Brzina kopiranja i štampe 
jednostrano 

Minimum 33 ppm 

Brzina skeniranja 
monohrom.jednostrano 

Minimum 33 ppm 

Rezolucija štampanja 1200x1200 min 

Rezolucija kopiranja 600 x 600 min 

Rezolucija skeniranja 600 x 600 min 

Vreme do prve kopije 6,4s max 

Automatski obostrani ispis Da, automatski duplex 

Kapacitet ADF-a 50 listova minimum 

Minimalni ulazni kapacitet 
papira 

Min 1x250 +1x50 listova 80g/m2 

Brzina fax modema 33,6 kb/s 

Memorija Min 1 GB 

Interfejs 

Minimalno: 
1 x 10/100/1000 Ethernet 
1 x USB 2.0 
WiFi 802.11 b/g/n 

Podržani operativni system 
računara 

Windows® 10/ Windows® 8.1/ Windows® 8/ Windows® 

7/ Server® 2012R2/ Server®  2012R2/ Server® 2012/ 
Server® 2008R2/ Server® 2008, Server® 2003R2/ 
Server®2003/ Vista Mac OS X version 10.6 & up Linux 

Kapacitet tonera Min 2100 strana 

Garancija  12 meseci minimum 

13 
Matrični 

štampač Tip 1 

Tip Matrični 

Format A4 

Rezolucija štampe 80 cpl 

Broj pinova 9 

Broj kopija 1 orginal + 6 kopija 

Brzina štampe 
pri 10cpi: 566 (Ultra High Speed draft), 419 (draft), 
104,6(Quality), pri 12cpi:680 (Ultra High speed draft), 
503 (draft), 125,9 (Quality 

Memorija 128 kb 
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Emilacija IBM® PPDS, ESC® 

Kapacitet ribona 7.500.000 karaktera 

Garancija  12 meseci minimum 

14 
Matrični 

štampač Tip 2 

Tip Matrični 

Format A4 

Broj pinova 24 

Broj kopija 1 Orginal + 6 Kopija 

Brzina štampe 

pri 10 cpi: 480 (High Speed Draft), 360 (Draft), 120 
(Quality) 
pri 12 cpi: 576 (High Speed Draft), 432 (Draft), 144 
(Quality) 

Memorija 64 kb 

Emulacija PR2, IBM® PPDS, ESC/P2 

Kapacitet ribona 5.000.000 karaktera 

Interfejs 
1 x RS232 
1 x USB 2.0 
1 x paralelni port bidirectional 

Garancija 12 meseci minimalno 

15 Tablet Tip 1 

Dimenzije ekrana min. 9,7" 

Rezolucija min. 2.048 x 1.536 

Tip ekrana AMOLED 

Procesor Octa Core (4 x 1.8GHz & 4 x 1.4GHz) minimum 
RAM Memorija  3 GB 933 MHz 

Interna Memorija  32 GB 

Prednja kamera Min. 2MP 

Zadnja kamera Min. 8MP 

Micro SD Podržava kartice 128GB min 

Senzori 
Accelerometer, Fingerprint Senzor, Gyro Sensor, 
Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, RGB Light Sensor 

Baterija 5.870 mAh litiumpolimer min 

Boja Crna 

Garancija 24 meseca 

16 Miš Tip 1 

Povezivost Žični 

Interfejs USB 

Tip senzora Optički 

Rezolucija 1.000 dpi min 

Broj tastera 3 kom min 

Boja Crna 

Garancija 24 meseca min 

17 
USB Memorija 

Tip 1 

Kapacitet 8GB min 

Interfejs USB 3.0 

Garancija 24 meseca min 

18 
Externi HDD 

Tip 1 

Kapacitet 1 TB min 

Dimenzija diska 2,5” 

Interfejs USB 3.0 

Garancija 24 meseca min 

19 
WiFi Ruter Tip 

1 

Protok 300 Mbps min 

Priključci 
4 x LAN 
1 x WAN 

Mrežni standardi IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE802.11n 

Network transport protocol IPSec, L2TP, PPPoE, PPTP, TCP/IP 

Opseg rada 2.4 GHz/5.0 GHz 

Podržani tipovi enkripcije 128-bit WEP, 256-bit WPA, 64-bit WEP, WPA2 

Garancija 24 meseca min 

20 Switch Tip 1 

Vrsta Neupravljivi 

Protok 10/100 Mbps (half duplex), 20/200Mbps (full duplex) 

Broj portova 8 x LAN 

Mrežni standardi 
IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, 
IEEE 802.3az, IEEE802.3 100BASE-T 

Switching 1,6Gbps 

Garancija 24 meseca minimum 
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21 Kabl 

Tip UTP Kat 5e 

Dužina 0,5m 

Garancija 24 meseca 

22 Memorija 

Tip DIMM DDR3 

Veličina 4 GB 

Brzina 1600 MHz 

Garancija 24 meseca 

23 
Fotokonduktor 

za Lexmark 

Za Lexmark Original E260/360/460 

Mimimalni kapacitet 30.000 strana 

 

 

 

Напомена:  

Понуђачи су обавезни да у понуди доставе стандарде EnergyStar наведене у брошури произвођача. За 

све понуђене производе доставити техничку документацију којом понуђач доказује испуњеност 

тражене минималне карактеристике. Техничка документација (каталог произвођача и др.) може бити 

достављена и на енглеском језику. Научилац задржава право да у стручној оцени понуда од понуђача 

затражи да неке делове техничке документације или стандарда достави преведене на српски језик. 

Рок испоруке опреме износи максимално 10 календарских дана. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                        ПОНУЂАЧ 

 Место и датум:                                    

                                                                                                               (потпис овлашћеног лица) 

                  М.П.
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА 
 

1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

       Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то: 

 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 

1. тач. 1. Закона); 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона); 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 

тач. 4. Закона); 

4)  Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона); 

 

1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

 

1) да поседује финансијски капацитет 

 - да није био у блокади протеклих 6 месеци (да није био неликвидан у претходних 6 месеци 

од објављивања позива). 

 - да је у претходне три каленарске године (2016., 2015., 2014.) остварио укупан пословни 

приход у минималном износу од 9.000.000 РСД. 

 

 

1.3 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ: 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач 

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. до 4. 

 

1.4 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА: 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни  

обавезне услове из члана 75. став 1. до 4., а додатне услове испуњавају заједно. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ 

ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА: 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 

4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу III 

одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове 

за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико 

Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз 

понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов да поседује финансијски капацитет 

- да није био у блокади протеклих 6 месеци ( да није био неликвидан у претходних 6 месеци од 

објављивања позива  

Доказ: 

- Потврда НБС, издата после објаве Позива за подношење понуда, да није био неликвидан у 

последњих 6 месеци до дана објављивања позива, из којег се види да Понуђач није био у 

блокади непрекидно више од тридесет дана у наведеном периоду. 

 

- да је у претходне три каленарске године (2016., 2015., 2014.) остварио укупан пословни 

приход у минималном износу од 9.000.000 РСД. 

 

Доказ: 

- Биланс успеха за 2016., 2015., 2014. годину или Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН)*, мора 

садржати извештај о блокади, податке о ревизији финансијских извештаја, биланс стања и 

успеха за тражене три године и показатељ за оцену бонитета, издат од стране АПР-а, за 

претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016. година), задовољавајући услов да је имао 

укупан годишњи приход за 2014., 2015. и 2016. години не мањи од 9.000.000,00 динара (за све 

године збирно). 

 

 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу III одељак 3.), потписану од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

Уколико понуђач наступа самостално дужан је да поднесе све доказе о испуњености  обавезних 

и додатних услова за учешће. 

 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да поднесе за подизвођача све доказе о 

испуњености  обавезних услова за учешће од тачке 1. до 4.,  Подизвођачи нису дужни да 

испуњавају додатне услове. 
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Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача, из групе понуђача, 

мора да поднесе доказе о испуњавању обавезних услова за учешће од тачке 1. до 4., а додатне 

услове испуњавају заједно.  

 
 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају 

да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који 

је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није 

дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 

1. тачка 1-4. 

 

Напомена: Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид 

оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 

документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени 

у оквиру услова јавно доступни. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену 

пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 

понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 
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 3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник понуђача, дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку 

јавне набавке добра – рачунарска опрема број ЈН 35/2017, испуњава све услове из чл. 75. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде; 

 

 

Место:_____________                                                                                             Понуђач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                                             _____________________   

                                                       

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 Наручилац задржава право да пре доношења Одлуке о додели уговора провери код понуђача 

поседовање тражене опреме. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник подизвођача,дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у 

поступку јавне набавке добра – рачунарска опрема број ЈН 35/2017, испуњава све услове из чл. 75. 

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 

 

 

 

Место:_____________                                                                                          Подизвођач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                                               _____________________                                    

 

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

 

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“. 

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи „рок испоруке“. 
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр________________ од__________________ за јавну набавку добра – рачунарска опрема 
Бр. ЈН 35/2017 

 

1)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 
 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 

подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси 

група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

 

Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, 

а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени 

образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ добра- рачунарска опрема 
 

УКУПНА ЦЕНА 

(приказана у СПЕЦИФИКАЦИЈИ ) 

без ПДВ-а: 

 

УКУПНА ЦЕНА 

(приказана у СПЕЦИФИКАЦИЈИ) 

са ПДВ-ом: 

 

Рок и начин плаћања: 

Плаћање се врши  по испоруци предметних 

добара у року од  45 дана од дана пријема 

фактуре-отпремнице коју испоставља понуђач, а 

којом је потврђена испорука добара. 

Рок важења понуде 
Понуђач је дужан да у понуди назначи рок 

важења понуде. 

 

 

Уписати рок важења понуде ___________ 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 

дана од дана отварања понуда 

Максимални рок испоруке 
Понуђен рок неће бити пондерисан. 

Испорука ће се вршити сукцесивно. 

Понуђач је дужан да у понуди назначи 

понуђени рок испоруке 

 

 

Уписати понуђени рок испоруке_______ 

календарска -их  дана 

Максимални рок испоруке 10 дана 
(рок испоруке почиње од дана  пријема 

писменог позива (e-maila, наруџбенице) од 

стране наручиоца 

Гарантни рок за радне станице 

(минимум 36 месеци) 

 

Гарантни рок за мониторе 

(минимум 36 месеци) 

 

Гарантни рок за лаптопове 

(минимум 24 месеца) 

 

Гарантни рок за NAS Storage 

(минимум 24 месецa) 

 

Гарантни рок за пројектор, фотокопир, 

матрични штампач 

(минимум 12 месеци) 

 

Гарантни рок за осталу опрему  

(минимум 24 месеца) 

 

___________________године 

 

 

                ___________________године 

 

 

                 ___________________године 
 

 

___________________године 

 

 

___________________године 

 

 

___________________године 

 

Место и начин испоруке: 
Место испоруке је франко магацин наручиоца 

Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12. 

 

    

                   Датум                                                                                                      Понуђач 

М. П. 

__________________________                                                         ______________________________ 
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Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 

понуде за сваку партију посебно. 
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2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 

 
r. 
br. 

Naziv kol. JM 
Cena po komadu u € 

bez PDV 

Ukupna cena (cena po kom 

x količina) u € sa PDV 

1 Radna stanica tip 1 16 kom   

2 Radna stanica tip 2 5 kom   

3 Radna stanica tip 3 3 kom   

4 Radna stanica tip 4 1 kom   

5 Monitor Tip 1 25 kom   

6 Monitor Tip 2 5 kom   

7 Laptop Tip 1 10 kom   

8 NAS Storage Tip 1 1 kom   

9 UPS Tip 1 1 kom   

10 Projektor Tip 1 1 kom   

11 Fotokopir Tip 1 2 kom   

12 Fotokopir Tip 2 5 kom   

13 Matrični štampač Tip 1 1 kom   

14 Matrični štampač Tip 2 2 kom   

15 Tablet Tip 1 5 kom   

16 Miš Tip 1 20 kom   

17 USB Memorija Tip 1 40 kom   

18 Externi HDD Tip 1 3 kom   

19 Wifi ruter Tip 1 5 kom   

20 Swich Tip 1 5 kom   

21 Kabl UTP 3 kom   

22 Memorija DDR3 5 kom   

23 Fotokonduktor 5 kom   

UKUPNA CENA (sabrati cene 1 – 23)  bez PDV-a: 
 

 

UKUPNA CENA (sabrati cene 1 – 23) sa PDV-om: 
 

 

 

 

 

 ПОНУЂАЧ 

  Место и датум:                                   

                                                                                                               (потпис овлашћеног лица) 

                  М.П. 

 

Упутство како да се попуни образац структуре цене: У колони Cena po komadu u 

€ bez PDV уписати цену уређаја или опреме по јединици мере без ПДВ-а. У колони Ukupna cena (cena po 
kom x količina) u € sa PDV уписати укупну цену за дату количину уређаја или опреме са ПДВ. У реду 
UKUPNA CENA (sabrati cene 1 – 25) u € bez PDV-a уписати укупне цене без ПДВ-а. У реду UKUPNA CENA 
(sabrati cene 1 – 25) u € bez PDV-a уписати укупне цене са ПДВ. 
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3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач__________________________[навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом 

да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
 

 

 

 
                Датум:                                                                                                           Понуђач 

М.П. 

 

___________________________                                                                     _________________________      
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4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 

набавке добра - рачунарска опрема ЈН Бр. 35/2017, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

               Датум:                                                                                                        Понуђач 

М.П. 

 

___________________________                                                                   _________________________ 

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 

надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 

забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 

Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 

Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД КИКИНДА 

БРОЈ: _________________ 

ДАНА: ________________. године 

КИКИНДА 

 

У Г О В О Р  

О ___________________________________ 

 

 

 Закључен дана ______________. године, између: 

 

Града Кикинда, са седиштем у Кикинди, Трг српских добровољаца 12,   

ПИБ: 100511495, Матични број: 08176396,  

коју заступа Павле Марков, градоначелник (у даљем тексту: наручилац)  

     

  и 

 

________________________, са седиштем у _________________, улица __________________,  

ПИБ: _______________, Матични број: ___________________  

Број рачуна:________________, Назив банке: 

кога заступа ________________, директор (у даљем тексту: добављач). 

 

Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог Уговора је набавка рачунарске опреме за потребе града Кикинда. 

Наручилац за потребе града Кикинда од добављача купује рачунарску опрему према 

спецификацији из понуде која чини саставни део овог Уговора. 

 

Члан 2. 

 

Наручилац је на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца дана _______2017. године, спровео поступак јавне набавке мале 

вредности набавка рачунарске опреме. 
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Члан 3. 

 

Добављач је ____________године доставио понуду која је заведена код наручиоца под бројем 

______ која у свему одговара техничким спецификацијама из понуде. 

Наручилац је у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012), на основу понуде добављача и Одлуке о додели уговора бр. __________ од __________ 

године изабрао добављача за испоруку предметних добара. 

 

Члан 4. 

 

Добављач ће испоруку преметних добара вршити самостално. 

 

АЛТЕРНАТИВА 

 

Добављач ће подизвођачу/има _______________________________________________________ 

поверити вршење следећих испорука: 

-____________________________________________________________________________________, 

 

Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговора. 

Добављач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ код 

подизвођача ради увида у извршење уговора. 

 

АЛТЕРНАТИВА 

 

Заједничку понуду поднела је група понуђача и то следећи понуђачи: 

-____________________________________________________________________________________, 

-____________________________________________________________________________________, 

За своје обавезе из овог Уговора чланови групе одговарају солидарно 

 

Члан 5. 

 

Добављач се обавезује да ће испоруку рачунарске опреме извршавати сукцесивно по потреби 

наручиоца на основу појединачних наруџбеница издатих од стране наручиоца, на адресу 

наручиоца Трг српских добровољаца 12, Кикинда. 

Испоруку предметних добара, добављач ће вршити у магацин наручиоца.  

Добављач се обавезује да предметна добра испоручи у року од _______дана (максимално 10 дана) 

по добијању наруџбенице од наручиоца. 

Пријем __________потврђује се потписом на фактури-отпремници коју је добављач обавезан да 

достави наручиоцу.  

Члан 6. 

 

Наручилац од добављача купује рачунарску опрему по јединичним ценама из понуде које чине 

саставни део Уговора. 
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Цена за оквирне количине дате у понуди износи _________________ евра (и словима: 

_________________________) без ПДВ односно ___________________ евра (и словима: 

________________________) са урачунатим ПДВ, превозом, истоваром и свим осталим 

трошковима. 

Плаћање уговорене цене Купац ће извршити Продавцу у динарској противредности по средњем 

курсу Народне банке Србије на дан фактурисања. 

Количине робе из спецификације су дате оквирно и  могу се мењати у току трајања уговора у 

складу са потребама наручиоца, али не изнад вредности утврђене у ставу 2. овог члана. 

Опрема и артикли који нису наведени у табели могу бити набављени према потребама наручиоца, 

али тако да цена буде у сагласности (одступање до 5%) са ценом истог артикла која се може 

проверити на интернету. 

Уколико неки од артикала из табеле у току године не може да се набави, набавља се артикл који је 

наслледник траженог модела од истог произвођача у том ценовном рангу, а по цени из понуде. 
Испорука ће се вршити лично од стране добављача на адресу наручиоца. Испоруке није могуће 

радити курирском службом због немогућности контролног прегледања стања пошиљке и 

евентуалних рекламација. 

Укупна вредност испоручене робе не може прећи износе из става 2. овог члана.  

 

Члан 7. 

 

Добављач се обавезује да испоручи робу која је истоветног квалитета и својстава као роба наведена 

у спецификацији. 

Испоручена роба која не одговара договореном квалитету, биће враћена добављачу уз његову 

обавезу да уочене недостатке отклони или изврши замену, у року од 3 дана од достављања 

примедби наручиоца. 

Члан 8. 

 

Наручилац се обавезује да ће исплату за испоручена предметна добра извршити у року до 45 

дана по добијању фактуре-отпремнице од стране добављача. 

Фактура из горњег става мора бити оверена од стране лица задуженог за пријем предметних добара 

чиме се потврђује испорука и квалитет истих.  

 

Члан 9. 

 

Уговор важи 12 месеци од дана потписивања односно до ___________ године или до утрошка 

уговореног износа из члана 6. овог Уговора. 

 

Члан 10. 

 

За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима. 

Члан 11. 

Прилози овог уговора који чине његов саставни део су: 

 понуда добављача 
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 спецификација 

 

Члан 12. 

 

Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути, једностраном изјавом воље, 

вансудским путем, уколико: 

 добављач не поштује рок испоруке 

 уколико након истека рока за рекламацију из члана 8. овог Уговора не достави робу која 

одговара договореном квалитету из спецификације 

 добављач, на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора 

У случајевима из става 1. овог члана добављач нема право на накнаду штете.  

Такође Наручилац задржава право једностраног раскида уговора услед одређених промена 

законских прописа или било каквих других промена које битно утичу на смањење прихода буџета, 

те стога наручилац није могућности да уговор изврши до краја његовог важења и задржава право 

једностраног раскида уговора без навођења посебног разлога. 

У случају раскида уговора из горњег става Наручилац ће добављачу исплатити све трошкове које је 

имао до датума раскида уговора. 

Члан 13. 

Све евентуалне спорове који настану у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше 

споразумно. 

У случају да се спор не може решити споразумно, уговара се надлежност Основног суда у Кикинди. 

 

Члан 14. 

Уговорне стране су Уговор прочитале, протумачиле и сагласно томе потписале. 

Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава по 3 (три) за 

своје потребе.  

 

    

               

 

 

 

 

 

М.П. 

 
 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити 
доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке.  

ГРАД КИКИНДА 

 

 

градоначелник 

Павле Марков 

 

 

 

Место и датум 

 

 

ПОНУЂАЧ 

 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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Понуђач може модел уговора само потписати и печатирати и тиме потврђује да 
прихвата наведени модел. 

 

  VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ 
 

1. ЈЕЗИК: 

            Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ: 

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 

отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, са назнаком: ,,Понуда за 

јавну набавку добра – рачунарска опрема ЈН Бр. 35/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.08.2016.  године до 10 часова. 

 

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА: 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ВАРИЈАНТАМА: 

Подношење понуда по варијантама није дозвољено.  

 

5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ: 

 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Кикинда, Трг српских 

добровољаца 12, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добра – рачунарска опрема, ЈН Бр. 35/2017 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добра – рачунарска опрема, ЈН Бр. 35/2017 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добра – рачунарска опрема, ЈН Бр. 35/2017 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – рачунарска опрема, ЈН Бр. 35/2017 - НЕ 

ОТВАРАТИ”  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести 

називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
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6. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ 

ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ: 

 На основу члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну 

понуду. 

 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити то лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље V, одељак 1.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 
 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: 

 Понуђач у понуди наводи да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и 

наводи назив и седиште подизвођача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 

утврђивања испуњености услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из поступка јавне набавке, 

односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова  

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 

набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може 

доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 

пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 

подизвођача. На ову одлуку наручиоца понуђач има право приговора. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: 

 Понуду може поднети група понуђача-заједничка понуда. 

 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.  

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно 

и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавзно садржи податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем; 

2) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено солидарно. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

                            Г Р А Д   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.35/2017 

страна 32 од 36 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ: 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање се врши по испоруци предметних добара у року од  45 дана од дана пријема фактуре-

отпремнице коју испоставља понуђач, а којом је потврђена испорука добара.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2.Захтев у погледу рока испоруке и места испоруке 

Понуђач је дужан да  у обрасцу понуде назначи понуђени рок испоруке. Максимални рок 

испоруке је 10 дана. Понуђен рок неће бити пондерисан. Испорука ће се вршити сукцесивно по 

потреби наручиоца на основу појединачних наруџбеница издатих од стране наручиоца, на адресу 

наручиоца Трг српских добровољаца 12, Кикинда. 

Испоруку предметних добара, добављач ће вршити у магацин наручиоца.  

Пријем се потврђује потписом на фактури-отпремници коју је добављач обавезан да достави 

наручиоцу.  

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

Понуђена добра морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца прецизираним 

техничким карактеристикама (спецификацијама) и техничком документацијом. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ: 

 Уговорена цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора. 

 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 Цена у понуди исказује се у еврима, а за прерачун и оцену понуде у динарима 

користиће се средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање 

понуда. 

Плаћање уговорене цене Купац ће извршити Продавцу у динарској противредности по 

средњем курсу Народне банке Србије на дан фактурисања. 

 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 

искаже у динарима. 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА: 
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Изабрани понуђач је дужан да на дан потписивања уговора достави средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 

оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од 

укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих 

потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу–писму. 

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење уговорних 

обавезе понуђача која су предмет обезбеђења. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење 

посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором.  

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ: 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 

ПЛАНОВА, ОДНОСНО ЊЕНИХ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И 

ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ: 

 Не постоји таква документација. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА: 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или на е-

mail javne.nabavke@kikinda.org.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН Бр. 35/2017“. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА: 

mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs
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После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача 

(члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) 

код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

16. КOРИШЋEЊE ПAТEНТA И OДГOВOРНOСТ ЗA ПOВРEДУ ЗAШТИЋEНИХ ПРAВA 

ИНТEЛEКТУAЛНE СВOJИНE ТРEЋИХ ЛИЦA: 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

17. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА: 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице.  

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, на е-mail 

javne.nabavke@kikinda.org.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту 

права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 

уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 

обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом 

захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је 

примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира 

на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о 

јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте 

није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека горе наведеног рока, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека 

тог рока. 

mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права сходно члану 151. Закона садржи: 

1. Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 

2. Назив и адресу наручиоца 

3. Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца 

4. Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 

5. Чињенице и доказе којима се повреде доказују 

6. Потврду о уплати таксе из члана 156. Закона 

7. Потпис подносиоца 

Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу од 60.000,00 динара. 

 

Као доказ о уплати таксе, сходно Упутству Републичке комисије, прихвата се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН мора да садржи следеће елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да 

је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења 

налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери 

чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06;  

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права;  

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права;  

(8) корисник: буџет Републике Србије;  

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке 

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, 

који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 

 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 

потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 

тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 

отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 

трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава); 
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4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) 

који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона. 

 

 

 


