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КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

 
РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 

(ознака из општег речника набавки: 30200000 – Рачунарска опрема и материјал) 
 

 
ЈНМВ 31/19 

 
 

Датум и време 

Рок за објављивање позива за 
подношење понуда и конкурсне 

документације на Порталу јавних 
набавки 

09.12.2019. год. 

Рок за подношење понуде 17.12.2019. год. до 12:00 часова 

Отварање понуда 
17.12.2019. год. у 12:15 часова  

ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО 
Канцеларија бр. 202 

Конкурсну документацију је сачинила 
Комисија у саставу: 

 
Александар Фара, службеник за јавне набавке, члан, 

 
Илић Немања, стручно лице, члан и 

 
 

Љиљана Вуколић, правник, члан. 
 

 
 

децембар  2019. године 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у 
даљем тексту: Закон), чл. 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 ЈНМВ 31/19  деловодни број 11/255-1 од 06.12.2019. године  и Решења о 
именовању комисије за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 31/19, деловодни број 11/255-2 од 06.12.2019. 
године, припремљена је 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за  набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности  

 

РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 
(ознака из општег речника набавки: 30200000 – Рачунарска опрема и материјал) 

 
 

 

ЈНМВ бр. 31/19 

Конкурсна документација садржи: 
 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II 
Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, , 
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 
испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

III 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се 
доказује испуњеност тих услова 

IV Критеријуми за доделу уговора 

V Обрасци који чине саставни део понуде 

VI Модел уговора 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 
 

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
1. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
2. Предмет јавне набавке 
Сукцесивна набавка добара – Рачунари и рачунарска опрема (ознака из општег речника набавки: 
30200000 – Рачунарска опрема и материјал) 
 
3. Партије 
Набавка није обликована по партијама 
 
4. Процењена вредност јавне набавке 

Процењена вредност je 2.800.000,00 динара. 
 
5. Контакт (лице или служба)  

Лице за контакт: Александар Фара – службеник за јавне набавке.  

Е – mail:  sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs;  број факса: 013/ 351-270. 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,  
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК  ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ. 

 
Redni 
broj 

Opis Jed. mere Kol. 

1 

 

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ШТАМПАЧ   
 

минималних карактеристика: 

Врста уређаја: A4 inkjet штампаћ у боји с могучношћу скенирања, копирања и Фаx 
Брзина штампе: 34 страна/мин (папир 75 g/m²) 
Време штампања прве стране: 4.8 секунди моно, 5.8 секунди боја 
Резолуција: 4,800 x 1,200 DPI 
Тежина папира: 64 g/m² - 256 g/m² 
Двострани испис аутоматски: да 
Капацитет папира: 830 листова (500 ладица 1, 250 ладица 2, 80 стражње послуживање) 
Формати папира: A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Envelope), C6 (коверта), DL (коверта), No. 10 
(коверта), писмо, правна информација, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, 
дефинисано од стране корисника 
Тип скенера: Сензор за препознавање слике (CIS) 
Реулуција скенирања: 1.200 DPI x 2.400 DPI (водоравно x усправно) 
Брзина Скенирање: 30 страна/мин (ADF, 200 dpi) једнопролазни двострани 
ADF: 50 листова 
Интеграција докумената: Scan to E-mail, skenirawe za FTP, Скенирање за мрежни директориј, 
Computer (Epson Document Capture Pro), USB Memory Device 
Софтвер за скенирање уз уређај: Document Capture Pro (Windows only) 
Прикључци: Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 
Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 2.0 
Tip A (2x) 
Компатибилни оперативни системи: Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 
10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, 
Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, 
Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, 
Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, 
Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 or higher, Windows XP SP3, 
Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, Windows XP 
Professional x64 Edition SP2 
LC дисплеј: Обојени, Екран осетљив на додир, на Српском језику 
Mobile & Cloud printing services: iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint, Google 
Cloud Print 
Потрошња енергије: 29 W (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,3 W (sleep mode), 14 
W Spreman, 0,2 W (isključiti), TEC 0,2 kWh/week 
Минимална количина мастила за моно штампу која се испоручује уз штампач са 5% 
попуњености стране: 50.000 strana 
Минимална количина мастила за штампу у боји које се испоручују уз штампач са 5% 
попуњености стране: 20.000 strana 
 
Као Epson WorkForce Pro WF-C579R или одговарајући 

kom 3 

2 

 

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ШТАМПАЧ   
 

минималних карактеристика: 

врста апарата A3 inkdžet фотокопир апарат, штампач и скенер у боји 
подржане величине медија A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid 
минималне брзине штампања црно-бело и у боји A4 24 i A3 13 страна у минути 
минимални број вишеструких копија1 – 999 страна 
зумирање25 % - 400 % 
аутоматска обострана штампа/копирање аутоматски дуплекс 
улазни капацитет папира минимално три улаза, минималног укупног капацитета 800 листова 
аутоматски улагач оригинала са обостраним скенирањем50 листова 
минимална резолуција штампања4,800 x 1,200 DPI 
језици за описивање страна PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, PCL5c, PCL6, PostScript 3 
минимална брзина скенирања25ipm (simplex) 45 ipm (duplex) 
дестинације скенирања Scan to Email, Scan to FTP, Scan to Network folders, USB Memory 
Device 
формат датотека за скенирање JPEG, TIFF, PDF 
резолуција скенирања црно-бело и у боји1,200 DPI x 2,400 DPI 
време загревања6 секунди 
прикључци за повезивање са рачунаром Wi-Fi Direct, USB host, Ethernet Interface (1000 Base-
T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Wireless LAN 
IEEE 802.11a/b/g/n, USB 2.0 Type A (2x), USB 3.0 Type B 

kom 3 
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подржани оперативни системи рачунара Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 
10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows Vista 
(32/64 bit), Microsoft Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), SAP, Windows 10, 
Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, 
Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, 
Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, 
Windows XP x64, Windows server 2003 R2 
дисплеј у боји, са командама на додир, минимум дијагонале 12“ 
ENERGY STAR или одговарајуће ENERGY STAR 
типична потрошња струје „ТЕC“максимално 0.5 kWh недељно 
оригинали произведени од стране произвођача уређаја, а који се испоручују уз апарат 
Иницијално пуњење система + мин 84.000 страна боје, min 86.000 страна црна 
 
Као Epson WF-C869DTWF или одговарајући 

3 

 

РАЧУНАР WINDOWS ОПЕРАТИВНИМ СИСТЕМОМ   
 

минималних карактеристика: 
Операративни сисетм Windows 10 Pro 64 
Генерација процесора7th Generacija Intel® Core™ i3 processor 
Процесор Intel® Core™ i3-7130U sa Intel® HD Graphics 620 (2.7 GHz, 3 MB cache, 2 cores) 
Тип кућишта Мини 
Радна меморија4 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 4 GB) Transfer rates up to 2133 MT/s. 
Мемориски слотови2 SODIMM 
Интерна меморија500 GB 7200 rpm SATA 
Графика Integrated Intel® HD Graphics 620 
Локација улаѕно излазних портова Front 
Портови1 slusalice/microphone kombinacija; 2 USB 3.1 Gen 1  
локација I/O портова zadnja 
екстерни  I/O портови footnote број [12,18] 
Слотови за проширење 1 M.2 2230; 1 M.2 2230/2280; 1 SATA storage connector 
Мрежни интерфејс Integrated Realtek RTL8111HSH-CG GbE 
напајање65 W external power adapter 
Енергетска ефикасност ENERGY STAR® certified 
Опсег радне влаге10 to 90% RH 
Управљање сигурношћу Kukica za katanac; standardni slot za zakljucavanje (10 mm); Trusted 

Platform Module (TPM) 2.0 
Приближне димензије (Ш x Д x В) 17.7 x 17.5 x 3.4 cm 
Ггаранција године (1-1-1) ограничена понуда гаранције и сервиса укључује 1 годину делова, 

рада и поправка на лицу места. Укључује бесплатну телефонску подршку 24 сата дневно. 

 
Као HP 260 G3 DM Intel Core i3-7130U, 4GB, 500GB, Win 10 Pro (4VF99EA) или одговарајуће 

kom 7 
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МОНИТОР 
 

минималних карактеристика: 
Екран 

Дијагонала 20.7" 
Позадинско осветљење LED 
Резолуција 1920 x 1080 Full HD 
Однос страница 16 : 9 
Време Одзива 5ms 
Освежавање 60Hz 
Величина пиксела 0.238 мм 
Осветљење 200 cd/м2 
Контраст 600 : 1 
Динамички контраст 5 000 000 : 1 
Угао видљивости - Хоризонтално 90° 
Угао видљивости - Вертикално 65° 
Прикључци / Слотови 

VGA(D-Sub) Da 
HDMI 1 
Zvučnici Da 
Физичке карактеристике 

Dimenzije 48.94 x 30.06 x 4.8 cm (ŠxDxV) 
Остало  

Jačina zvučnika: 2x 1W 
Гаранција 

24 meseca 
 

Као HP V214a - 1FR84AA Full HD или одговарајуће 

kom 7 
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5 

 

МОНИТОР 
 

минималних карактеристика: 

Ергономија Угао видљивости: 178/178 степени; Tilt: 5/20 степени; Веса стандрад: 100x100 
Дијагонала екрана 23,8" 
Максимална резолуција1920x1080 Full HD 
Време одзива5ms 
Брзина освежавања60Hz 
Осветљење250cd/m2 
Контраст1000:1 
HDMI ДА 
VGA (DSub) ДА 
Display port ДА 
Уграђени звучници2x2W 
Гаранција 24 meseca 
 
Као PHILIPS 243V7QJABF/00 IPS  

kom 8 
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LAPTOP РАЧУНАР 
 

минималних карактеристика: 
Екран 

Величина екрана: 15.6" 
Резолуција екрана: 1.920 x 1.080 
Форамт резолуције: Full HD 
Тип панела: LED, Anti-glare 
Процесор 

Класа процесора: Intel® Core™ i3 
Модел процесора: i3-7020U 
Број језгара процесора: 2 
Број логичких језгара (нитиi): 4 
Радни такт: 2.3 GHz 
Кеш меморија процесора 3MB Intel®SmartCache 
Меморија 

меморија (RAM): 4GB 
тип меморије: DDR4 
радни такт меморије: 2.133MHz 
број слободних слотова: 1 
максимално подржано меморије: 12GB 
Хард диск 

Тип складиштења: HDD; капацитет: 1TB 
Графицка карта 
Intel® HD Graphics 620 
Оперативни систем 

без 
Оптички уређај 

Без оптичког уређаја 
Мрежа 

Wi-Fi: да 
Бежични мрежни стандарди: IEEE 802.11ac 
Bluetooth™: да 
Bluetooth™ верзија: 4.1 
Слотови 

HDMI прикључак: 1x HDMI 
укупно USB прикључака: 2 
USB 3.0 прикључци: 2 
RJ-45 (LAN): 1 
аудио: 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) 
читач картица: SD 
Камера 

HD 720p 
Аудио 

Стерео звучници са Dolby® Audio 
Батерија 

тип: Litijum-jonska (Li-Ion) 
број ћелија батерије: 2-Cell (30Wh) 
Физичке карактеристике 

Приближне димензије: 375mm x 253mm x 22.3mm 
Приближна маса: 1.8kg 
словни распоред тастера на тастатури: SR 

kom 6 
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Тастатура отпорна на просипање течности (Spill resistant keyboard) 
 

Kao LENOVOV130-15IKB (Iron Grey) Full HD,Intel i3-7020U, 4GB,1TB или одговарајуће 
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МРЕЖНИ УРЕЂАЈ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА 
 

минималних карактеристика: 

Процесор CPUAnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL-212, 2-core, 1.7GHz 
Архитектура Процесора32-bit ARM 
“Floating Point Unit” да 
Модул за енкрипцију да 
Системска меморија1 GB DDR3 
Максимална меморија1 GB DDR3 
Флеш меморија 512MB (Dual boot OS protection) 
Drive Bay 4x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 
Компатибилност дискова3.5-inch bays: 
3.5-inch SATA hard disk drives 
2.5-inch SATA hard disk drives 
2.5-inch SATA solid state drives 
“Hot-swappable” да 
Подршка за SSD кеш убрзање да 
Gigabit Ethernet Port(RJ45)2 
Jumbo Frame да 
USB  3.0 порт3 
Тип кућишта TOWER 
LED  индикатор Power, Status, LAN, USB, HDD1-4 
Дугмићи Power, Reset, USB Auto Copy 
Приближне димензије (ВxШxД) 161 × 160 × 219 mm 
Тежина (neto) око 3 kg 
Оперативна температура0 - 40 °C (32°F - 104°F) 
Јединица Напајања90W Adapter, 100-240V 
Потрошња струје: HDDSleep Mode11.65 W 
Потрошња струје:Operating Mode, TypicaL26.7 W 
Вентилатор1 x 120mm, 12VDC 
Ниво буке19.5 db(A) 
Системско упозоравање Buzzer 
Кенсингтон sigunosni slot: да 

 
Као Qnap Network Attached Storage TS-431P или одговарајуће 

kom 2 
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ХАРД ДИСК 
 

минималних карактеристика: 

Интерфејс SATA 6 Gb/s 
Форматиран капацитет  2TB 
Тип кућишта  3.5-inch  
“Native command queuing” да 
“Advanced Format (AF)” да 
“RoHS compliant” да 
Брѕина преноса (читање)  do 147 MB/s 
Кеш меморија  (MB) 64 
Класа преформанси  5400 RPM Class 
Циклус учитавања / изчитавања   600,000 
Грешке читања које се не могу повратити по прочитаном биту<1 in 10 
MTBF (hours) 1,000,000 
Стопа оптерећења у терабајт / години  (TB/godini) 180 
напајање12VDC ±10% (A, peak) 1.73 
Просечна потрошња струје (W)   читање / упис4.1 
                                                        неактивност2.7 
                                                        у стању приправности0.4 
 
Као WD Red  WD20EFRX или одговарајуће 

kom 8 

9 

LAPTOP РАЧУНАР 
 

минималних карактеристика: 
Процесор Intel® Core™ i5-8265U (1.6 GHz base frequency, up to 3.9 GHz with Intel® Turbo 

Boost Technology, 6 MB cache, 4 cores) 
чипсет ERROR123 
Меморија,стандард8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB) 
Хард диск512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD 
Оптички уређај Optical drive not included 
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дисплеј 39.6 cm (15.6") diagonal FHD SVA anti-glare WLED-backlit (1920 x 1080) 
Показивач Touchpad with multi-touch gesture support 
Бежична комуникација Realtek RTL8821CE 802.11b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® and Bluetooth® 4.2 

Combo 
Мрежни интерфејс Integrated 10/100/1000 GbE LAN 
Слотови за проширење1 multi-format SD media card reader 
Спољњни слотови2 USB 3.1 Gen 1 (Data transfer only); 1 USB 2.0; 1 HDMI 1.4b; 1 RJ-45; 1 

headphone/microphone combo 
Минималне димензије (ширина x дубина x висина) 37.6 x 24.6 x 2.25 цм 
Тип напајања65 W AC power adapter 
Тип батерије3-cell, 41 Wh Li-ion 
Радни сати батерије у нормалном раду До 12 часова и 30 мин 
Радни сати батерије при репродукцији видеа До 12 часова 
камера HP TrueVision HD Camera with integrated digital microphone 
Аудио  Dual speakers 
Оперативни систем Win 10 Pro 

 
Kao HP Notebook 15-da1044nm или одговарајуће 

 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 

2 

10 

 

МАТРИЧНИ ШТАМПАЧ 
   

минималних карактеристика: 
Штампа  

Тип: Матрични 
Број пинова: 9 
Број копија: 1 оригинал + 4 копије 
Брзина штампе при 10cpi: 347 (High speed draft), 260 (Draft), 65 (Quality) 
Брзина штампе при 12cpi: 357 (High speed draft), 312 (Draft), 78 (Quality) 
Остало 

Меморија: 128kb 
емолација: ESC/P 
Капацитет рибона: 4.000.000 карактера 
ниво буке: 53dB 
Повезивост 

Повезивостt: сериски порт/ паралелни порт/ USB 
остале особине: USB 2.0 прикључак, паралелни прикључак 36pin 
Физичке карактеристике 

Приближне димензије: 348mm x 275mm x 154mm 
Приближна маса: 4.1kg боја: сиво-црна 
 
Kao EPSON LX-350 или одговарајуће 

kom 3 

11 

 

USB МЕМОРИЈА  
 

минималних карактеристика: 
Капацитет  64 GB 
Конектор USB 3.0 компатибилан са usb 2.0 
Боја црна 

 
Kao KINGSTON MEM UFD 64GB DT100G3 KIN или одговарајуће 

kom 60 

12 

 

ЕКСТЕРНА БАТЕРИЈА    
 

минималних карактеристика: 

Капацитет 13000 mAh 
Конектори 1 x Micro USB, 2 x USB A 
Улаз Micro USB (5V, 2A) 
Излаз USB (5V, 1A), USB (5V, 2.1A) 
Тип батерије Li-Ion 
Статусни индикатор Да 
Батериска лампа Да 
Приближне димензије138 x 63 x 22 mm 
Боја Crna/Siva 
 

Kao TRUST PRIMO POWERBANK или одговарајуће 

kom 10 

13 

 

SERVER  

 

минималних карактеристика: 
CPU Intel Xeon processor E3-1225v6 4C/4T 3,30GHz 
Broj jezgri 4 
L3 Cache 8 MB 
чипсет Intel 
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Меморија [GB] 8 
Такт меморије[MHz] 2400 
меморија DDR4 
Максимална количина меморије[GB] 64 
Број Меморијских слотова4 
VGA Intel iGfx prozessor graphic 
RAID0/1/10 
HDD [GB] SATA 2x 1000 
Број обртаја  [rpm] 7.200 
контролер SATA 
Оптичка јединица DVD±RW 
Мрежа   1x 10/100/1000 Ethernet 
Кућиште Tower 
Напајање [W] 250 
Број слотова за проширење PCIe 2.0  0 
Број слотова за проширење PCIe 3.0  2 
Редудантно напајање Није могуће 
Паралелни прикључак  n/a 
Серијски прикључак  n/a 
D-sub прикључак  n/a 
RJ45 прикључак  1 
USB 2.0 прикључак  3 
USB 3.0 прикључак  8 
Оперативни систем    Windows server 2012 r2 standrad 
 

Kao FUJITSU SRV FS TX1310M3, INTEL XEON E3-1225V6, 2X1TB, 1X8GB  или одговарајуће 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ком 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

14 

 

PC ЗВУЧНИЦИ  
 
минималних карактеристика: 

Тип  2.0 систем 
Укупна снага4W 
Појединачна снага звучника2W 
Опсег Фрекфенције180Hz-20KHz 
Однос сигнал/шум(SNR) 80dB 
Контроле Контрола звука 
Материјал Пластика 
Напајање USB 
Повезивање USB 
Приближне димензије (ШxВxД)  68 x 200 x 59 mm  
 
Kao CLICK S-SH-1-B 2.0  или одговарајуће 

ком 6 

15 

 

СЛУШАЛИЦЕ СА МИКРОФОНОМ   
 

минималних карактеристика: 
Тип: Слушалице са микрофоном 
Облик слушалица:  Преко ушију 
Стил ношења: Преко главе 
Систем: 2.0 (Стерео) 
Тип повезивости: Жичне 
Повезивост: 2x 3.5мм аудио (слушалице + микрофон)  
Контрола јачине звука: Да  
Материјал: Пластика, Алуминијум 
Боја: Црна 

 
Kao GENIUS HS-05A или одговарајуће 

ком 6 

16 

 

УПС  
 

минималних карактеристика: 
Излазна снага [W] 420 
Технологија Линијски интерактивни АВР, симулирани синусни талас 
Излазни напон [V] 230 
Излазна фрекфенција50/60Hz ± 1% 
Промене излазног напона [%]0 
Улазни напон [V] 230 
Улазна фрекфенција45Hz ~ 65 Hz 
Подесивост улазног напона [V] 165Vac - 290Vac 
Време пуњења [h] 8 
Врема рада (50% оптерећења) [min] 0 
Време рада (100% оптерећења) [min] 0 

ком 5 
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Пренапонски рејтинг [J] 125 
Додатна заштита RJ11/RJ45 
Комуникација USB 
Излазни прикључак8x шуко (4 преко батерије) 
Улазни прикључак šuko 

 
Kao CYBERPOWER BR700ELCD, 700VA/420W или одговарајуће 

17 

 

НАПОНСКИ ПРОДУЖНИ 5 УТИЧНИЦА СА ЗАШТИТОМ 3М  
 

минималних карактеристика: 
Тип Напонски продужни кабл са заштитом 
Излазни прикључци  5x шуко 
Врста заштите Заштита од превеликог оптерећења (напона) 
Дужина кабла 3m 

ком 8 

 
 
 
Неопходно је доставити доказе о испуњавању техничких спецификација за добра који су предмет 
јавне набавке под редним бројевима 1,2,3,4,6,9,10  
Као доказ ће се прихватаити каталог, технички лист или други документ из којег се несумњиво 
може утврдити да понуђено добро испуњава све захтеве и техничке карактеристике. 
Сва техничка документација (опис производа, datasheet-ови и сл.) као и наведене потврде могу 
бити достављене на енглеском језику.  
Достављена техничка документација мора недвосмислено показивати да понуђена добра у 
потпуности одговарају свим минималним техничким захтевима.. 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за 
учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне 
документације), којом понуђач под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује 
да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном документацијом 
 
 

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) ЗЈН); 

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) ЗЈН); 

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у 
време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 

 
 
 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова 
понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  
 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне 
документације), којом понуђач под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује 
да испуњава додатне услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом.  
 

 
 
 

да је  имао укупне приходе  за три  године 
(2016, 2017 и 2018.) у висини од најмање 
5.000.000,00 динара 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 
 

2.1 
 

да је у предходне 3 године - 2016, 2017 и 
2018. - имао укупне приходе од продаје 
добара која су предмет ове јавне набавке  
у висини   од најмање 5.000.000,00  динара 

2.2 

 
да поседује ауторизацију произвођача 
(MAF) за ставке 1,2,3,4,6,9,10 

Потврда произвођача опреме или локалне 
канцеларије којом се потврђује да је понуђач 
овлашћен за продају добра која су предмет јавне 
набавке .  
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за 
учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под 
редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ 
(Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

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

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је 
дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том 
случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
 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. 
 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи 
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 пет дана, не достави тражене 
доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова 
за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), 
понуђач ће бити дужан да достави: 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из 
одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: 
Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична 
дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 
уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције 
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
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месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
1) Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 

додатних услова – Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке, који издаје АПР за 
2016, 2017 и 2018. годину  

2) Пословни капацитет, услов под редним бројем 2.1 наведен у табеларном приказу 
додатних услова – Доказ: Листа референци и потврде за добра  која су предмет јавне 
набавке у предходне 3 године - 2016, 2017. и 2018. годину 

3) Пословни капацитет, услов под редним бројем 2.2 наведен у табеларном приказу 
додатних услова – Доказ: Потврда произвођача опреме или локалне канцеларије којом 
се потврђује да је понуђач овлашћен да продаје добра која су предмет јавне набавке 

 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не 
достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. 
ЗЈН. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 
органа 

 
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. 
 
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. 
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 
 
 

1. Критеријум за доделу уговора:  
 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена 
цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

 
 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном 
ценом  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као повољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који нуди краћи рок испоруке. 
 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о 
додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће 
писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем 
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти 
гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и 
боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији 
назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, 
наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. 

ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5); 
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. 

ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6) 
7) Модел уговора (Образац 7). 
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ОБРАЗАЦ 1) 

V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку добара - ЈНМВ 31/19- Рачунари и 
рачунарска опрема 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  
Адреса понуђача:  
Матични број понуђача:  
Порески идентификац. 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) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ЈНМВ 31/19- Рачунари и рачунарска опрема 
 

Укупна цена без ПДВ-а   
ПДВ  
Укупна цена са ПДВ-ом  
Рок и начин плаћања 45 дана од дана пријема рачуна понуђача,  на основу 

документа којим је потврђује да су добра испоручена. 
Плаћање се врши на рачун понуђача.   

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана) _________ дана 

Рок испоруке добара (не дужи од 7 дана) _________  дана по позиву наручиоца , сукцесивно током 
трајања уговора 

Гарантни рок (не краћи од 24 месеца)   _________ месеца од дана испоруке 
одзив на сервис у гарантном року - један радни дан 

Место испоруке добара  На адресу наручиоца - Панчево, Цара Душана 7 - Магацин 

 

Датум  
М.П. 

 Понуђач 

    

 
 
Напомене:  
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. 

 
3) 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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4) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

1) Назив подизвођача:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 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:  

 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. 

 
5) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
2) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
3) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 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. 
 
 
 
 

Датум  
М.П. 

 Понуђач 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

Редни 
број 

ОПИС 
Јед. 
мере 

Кол. 
Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а 

Укупна цена  са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ШТАМПАЧ   
Као Epson WorkForce Pro WF-C579R или одговарајући 

kom 3     

2 
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ШТАМПАЧ   
Као Epson WF-C869DTWF или одговарајући 

kom 3     

3 
РАЧУНАР WINDOWS ОПЕРАТИВНИМ СИСТЕМОМ   
Као HP 260 G3 DM Intel Core i3-7130U, 4GB, 500GB, Win 10 Pro (4VF99EA) 
или одговарајуће 

kom 7     

4 
МОНИТОР 
Као HP V214a - 1FR84AA Full HD или одговарајуће 

kom 7     

5 
МОНИТОР 
Као PHILIPS 243V7QJABF/00 IPS  

kom 8     

6 
LAPTOP РАЧУНАР 
Kao LENOVOV130-15IKB (Iron Grey) Full HD,Intel i3-7020U, 4GB,1TB или 
одговарајуће 

kom 6     

7 
МРЕЖНИ УРЕЂАЈ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА 
Као Qnap Network Attached Storage TS-431P или одговарајуће 

kom 2     

8 
ХАРД ДИСК 
Као WD Red  WD20EFRX или одговарајуће 

kom 8     

9 
LAPTOP РАЧУНАР 
Kao HP Notebook 15-da1044nm или одговарајуће 

kom 2     

10 
МАТРИЧНИ ШТАМПАЧ 
Kao EPSON LX-350 или одговарајуће 

kom 3     

11 
USB МЕМОРИЈА  
Kao KINGSTON MEM UFD 64GB DT100G3 KIN или одговарајуће 

kom 60     

12 
ЕКСТЕРНА БАТЕРИЈА    
Kao TRUST PRIMO POWERBANK или одговарајуће 

kom 10     

13 
SERVER  

Kao FUJITSU SRV FS TX1310M3, INTEL XEON E3-1225V6, 2X1TB, 1X8GB  
или одговарајуће 

kom 1     

14 
PC ЗВУЧНИЦИ  
Kao CLICK S-SH-1-B 2.0  или одговарајуће 

ком 6     

15 
СЛУШАЛИЦЕ СА МИКРОФОНОМ   
Kao GENIUS HS-05A или одговарајуће 

ком 6     
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16 
УПС  
Kao CYBERPOWER BR700ELCD, 700VA/420W или одговарајуће 

ком 5     

17 НАПОНСКИ ПРОДУЖНИ 5 УТИЧНИЦА СА ЗАШТИТОМ 3М  ком 8     
Укупно без ПДВ-а:  

ПДВ:  
Укупно са ПДВ-ом:  

 
 
 
Неопходно је доставити доказе о испуњавању техничких спецификација за добра који су предмет јавне набавке под редним бројевима 1,2,3,4,6,9,10  
Као доказ ће се прихватаити каталог, технички лист или други документ из којег се несумњиво може утврдити да понуђено добро испуњава све 
захтеве и техничке карактеристике. 
Сва техничка документација (опис производа, datasheet-ови и сл.) као и наведене потврде могу бити достављене на енглеском језику.  
Достављена техничка документација мора недвосмислено показивати да понуђена добра у потпуности одговарају свим минималним техничким 
захтевима.. 
 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
у колону 6. јединична цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке  
у колону 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 
колони 5.) са количинама  (које су наведене у колони 4.);  
у колону 8. уписати укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у 
колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);  
На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, ПДВ и укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 
 

 
 
 
 

Датум  

М.П. 

 Понуђач 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач __________________________________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, за JНМВ  31/19 – 
Рачунари и рачунарска опрема,  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  
М.П. 

 Понуђач 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, _______________________________________________________,  
                                                                                              (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 
JНМВ  31/19 – Рачунари и рачунарска опрема, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 

Датум  
М.П. 

 Понуђач 

    

 
 
 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац 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 ЗЈН 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) ЗЈН. 
 
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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(ОБРАЗАЦ 5) 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 
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 
добара -  JНМВ  31/19 – Рачунари и рачунарска опрема, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
Обавезни услови из чалана 75. ЗЈН 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

3) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 
4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 
2. ЗЈН); 

 
Додатни услови из чалана 76. ЗЈН 
 

1) Да је  имао укупне приходе  за три  године (2016, 2017 и 2018.) у висини од најмање 
5.000.000,00 динара; 

2) Да је у предходне 3 године - 2016, 2017. и 2018. - имао укупне приходе од продаје добара која 
су предмет ове јавне набавке  у висини  од најмање 5.000.000,00  динара. 
 

 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача 
изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове 
испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     
 
 

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 JНМВ  31/19 – Рачунари и рачунарска опрема, испуњава све услове из чл. 75. 
ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

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) (чл. 
75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 
2. ЗЈН). 

 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 

   

 
 
 
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА                                                     (ОБРАЗАЦ 7) 

                                                                             

                                                                  
 
 
Број: 6/  
Панчево,           .2019. година     

 
ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ 26000 ПАНЧЕВО, улица Цара Душана број 7, ПИБ:101050607,  матични број: 08488754; 
број рачуна: 160-10373-94; назив банке: Banca Intesa; телефон: 013/315-400; телефакс: 013/351-270, кога  
заступа директор Зденка Јокић  (у даљем тексту: Купац) 
и 
 

______________________________________________ са седиштем у_______________________ 

 адреса ___________________________________, ПИБ:___________ матични број:____________ 

број рачуна:_______________________________назив банке:_____________________________, 

телефон:_________________ телефакс:_______________ E-mail:___________________________ 

кога заступа______________________________________________(у даљем тексту: Продавац). 

закључују дана  ___.___ 2019. године 

 
 
                                    УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ 
 
 
Основ уговора: JНМВ  31/19 – Рачунари и рачунарска опрема 
 
Понуда изабраног  понуђача бр. _________ од___________________ 
 
Број и датум одлуке о додели уговора:__________________________ 
 
 

 
Члан 1. 

Предмет овог Уговора је купопродаја рачунарске опреме, након спроведеног поступка јавне набавке 
мале вредности  ЈНМВ 31/19, а у свему у складу са техничком спецификацијом добара из конкурсне 
документације Купца, као понудом Продавца, које су саставни део овог Уговора. 

 
Члан 2. 

Укупна уговорена вредност набавке добара из чл. 1 овог Уговора, за период  важења овог  Уговора 
је _______________динара, без урачунатог  ПДВ-а, ПДВ у износу од ____________ динара, а са 
урачунатим ПДВ-ом је ______________ динара.  

  Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати, осим на основу обостране писмене сагласности за 
индекс  потрошачких цена.  

 Купац може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета уговора максимално до 5% 
од укупне вредности уговора, ако за то постоји потреба.  
 

Члан 3. 
Продавац се  обавезује  да врши испоруку добара из члана 1 овог уговора у року од _______ дана 

од позива Купца за испоруку, сукцесивно током трајања уговора, на адресу Купца – Панчево, Цара Душана 
7,  
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  Члан 4. 
Купац се обавезује да ће вршити плаћање на рачун понуђача у року од 45 дана од дана пријема 

рачуна, а  на основу документа којим је потврђена испорука (сукцесивно). 
   

 
Члан 5. 

 Продавац даје гаранцију за рачунаре и рачунарску опрему _________ месеца . Одзив на сервис у 
гарантном року – један радни дан од позива Купца. 
 

 
Члан 6. 

Уговорне стране имају право да једнострано писмено раскину Уговор са раскидним роком од 30 
дана. Раскид Уговора не ослобађа ниједну уговорну страну од испуњења свих уговором  прихваћених 
обавеза до дана раскида Уговора. 

Члан 7. 
Уговор се закључује на одређено време, на период од 12 месеци од дана потписивања Уговора и 

може се мењати Анексом. 
 

Члан 8. 
Уговорне стране су сагласне да се за праћење реализације овог Уговора од стране Наручиоца 

задужује ижењер за подстанице и комуникацију.  
 

Члан 9. 
Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену другој 

уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 

 

Члан 10. 
На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. Евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог Уговора, 
уговорне стране ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а ако то не буде 
могуће, пристају на надлежност стварно надлежног суда у Панчеву.  

 
Члан 11. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 
(два) примерка за своје потребе. 

 

 

ПРОДАВАЦ 
   

КУПАЦ 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
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: ЈКП Грејање Панчево, Цара душана 7, 26000 Панчево са назнаком: 
 

Понуда за јавну набавку добара 
ЈНМВ 31/19 – РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА –  „НЕ ОТВАРАТИ“ 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17.12.2019. године до 12 
часова.  
Отварање понуда ће се обавити дана 17.12.2019. године у  12:15 часова, у Панчеву, Цара Душана 7, у 
канцеларији Службе набавке.  
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 
понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по 
истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену 
понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је 
поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. 
ЗЈН (Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. 
(Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Модел уговора (Образац 7); 

 Докази о испуњавању тражених техничких карактеристика 
   
 
3. ПАРТИЈЕ 
Набавка није обликована по партијама 
 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА 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: ЈКП Грејање Панчево, Цара душана 7, 
26000 Панчево,  са назнаком: 
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„Измена понуде за јавну набавку добара –  Рачунари и рачунарска опрема -  ЈНМВ 31/19 - НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Рачунари и рачунарска опрема -  ЈНМВ 31/19 - НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Рачунари и рачунарска опрема -  ЈНМВ 31/19 - НЕ ОТВАРАТИ”  
или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Рачунари и рачунарска опрема -  ЈНМВ 31/19   - 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. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
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 исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), 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 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V 
ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 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 у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење 
набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са 
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
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 (Образац 6. у 
поглављу V ове конкурсне документације). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно 
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања 
испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 
понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III ове 
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у 
поглављу V ове конкурсне документације). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
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 ЗЈНом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтев у погледу рока испоруке добара 
Рок испоруке добара не сме бити дужи од 7  дана од дана позива Наручиоца, на адресу Наручиоца, у 
Панчеву, Цара Душана 7. сукцесивно током трајања уговора. 
 
 
  
9.2. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Рок плаћања је 45 дана, од дана испоруке добара, на основу документа којим је потврђена испорука 
добара, сукцесивно током трајања уговора. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
 
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. 
 
9.4.Гарантни рок  
Гарантни рок–  минимлано 24 месеца од дана испоруке добара. Одзив на сервис у гарантном року – 1 дан 
од позива наручиоца 
 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цену је урачунато у цену је урачуната цена предмета јавне набавке и испоруке до наручиоца 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН. 
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 ФИНАНСИЈСКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Наручилац не захтева средства обезбеђења 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-
mail sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs или факсом на број 013/351-270 тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 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, ЈНМВ 31/19”. 
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.  

mailto:office@grejanje-pancevo.co.rs
mailto:sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs


 

 

Конкурсна документација за јавну набвку мале вредности 31/19 страна 27 од 28   
Панчево 26000, Цара Душана 7, мат.бр. 08488754; ПИБ 101050607; тел. 013/315-400; факс 013/334-695; 

 e-mail: office@grejanje-pancevo.co.rs; www.grejanje-pancevo.co.rs 

 

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. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем 
електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти 
начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као 
доказ да је извршено достављање. 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
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. ЗЈН).  
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.  
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.  
 
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 
трећих лица, сноси понуђач. 
 
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ 
УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес 
за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету 
због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији 
за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: 
sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs , факсом на број 013/351-270 или препорученом пошиљком са 
повратницом на адресу наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим ако ЗЈН 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 и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема 
захтева.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН 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 рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из 
чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет 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. 
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.  
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Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 
одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да 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. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за 
заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 
1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која 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 - 60.000 динара;  
(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; ЈКП Грејање Панчево; јавна набавка ЈНМВ 31/19.  
(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, или  
 
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, или  
 
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), или 

 
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 ЗЈН и другим прописом. 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
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