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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (бр. 75/13) 

за набавку добара 
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА - ШТАМПАЧИ 

(ознака  из Општег речника набавки: 30232110 - Ласерски штампачи) 
 

 
На основу члана 39. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/2012 и 

Правилникa о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавне набавке и начину 
доказивања услова (''Сл. гласник РС'' бр. 29/13), Наручилац позива понуђаче да поднесу своју писмену 
понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку добара – ЈНМВ 75/13 Рачунарска 
опрема – штампачи (ознака  из Општег речника набавки: 30232110 - Ласерски штампачи) 
 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

Понуда се сматра благовременом ако је Наручиоцу поднета до 23.12.2013. године, а најкасније 
до 11:00 часова.  

Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца:  
 

ЈКП „ Грејање“Цара Душана бр. 7, 26000 ПАНЧЕВО 
са назнаком: «Понуда за набавку бр. 75/13 – НЕ ОТВАРАТИ» 

 
На полеђини  коверте понуђач треба да испише читко своју адресу и телефон. 
Неблаговременом ће се сматрати понуда Понуђача која није поднета Наручиоцу до 

23.12.2013. године до 11:00 часова.  
Комисија за јавне набавке Наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, ће вратити све 

неблаговремено поднете понуде неотворене Понуђачима, са назнаком да су неблаговремене. 
 
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана по истеку рока за подношење понуда, 
односно дана 23.10.2013.  године у 11:15 часова на адреси: ЈКП „ Грејање“, Цара Душана бр. 7, 
Панчево, у канцеларији број 117 на првом спрату зграде. 

Присутни представници Понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији 
Наручиоца предати овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. 

Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети најкасније  у року од 10 дана од дана јавног 
отварања понуда. 

    
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном 
документацијом која се доставља у прилогу позива за подношење понуда. 

Понуђачи морају поднети понуду за целокупну набавку и није дозвољено подносити понуде у 
варијантама. 

Врста и опис добара која се набављају садржана је у ''Спецификацији'', која је саставни део 
конкурсне документације. 

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

       

Јавно Комунално Предузеће 
„ ГРЕЈАЊЕ“ 

Цара Душана 7 
Панчево 

Tel: +381 13 315 400,fax: +381 13 351 270  
www.grejanje-pancevo.co.rs 

14.12.2013. 
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ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 
 
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће: 
 
- Попуњен  печатом оверен и потписан «Образац понуде»  (Образац 1) 
- Попуњен, печатом оверен и потписан образац Техничке спецификације (Образац 2)  
- Образац  „изјаве дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу“, које саставни део 
конкурсне документације, чиме  Понуђач потврђује испуњеност обавезних услова из члана 75. и 
чалана 76. као и доказивање испуњености из члана 77. Закона о јавним набавкама (Образац 3) 

- Образац  изјаве о независној понуди (Образац 4), 
- Образац трошкова припреме понуде (Образац 5) 
- Oбразац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада и заштити животне средине (Образац 6), 

- Попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора (Образац 7), 
 
ЦЕНА 

Цена треба да буде изражена у динарима, без обрачунатог пореза на додату вредност и са 
посебно исказаним порезом на додату вредност.  

Јединичне цене услуга су исказане у понуди Понуђача, која је саставни део овог Уговора. 
Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати, осим на основу обостране писмене 

сагласности за индекс раста потрошачких цена.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 

92. Закона о јавним набавкама. 
 
РОК ПЛАЋАЊА 

Рок плаћања је  15 дана од дана пријема рачуна понуђача,  на основу документа којим се 
потврђује да је роба испоручена. Плаћање се врши на рачун понуђача. 

Изабрани понуђач је у обавези да приликом фактурисања испоручених добара, у фактури 
наведе број уговора под којим је исти заведен код Наручиоца. 

 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ 
 

Критеријум за оцењивање понуда је «најнижа понуђена цена». 
 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 

Рок испоруке: 5 дана по позиву Наручиоца, на адресу Наручиоца. 
 

ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

Понуда мора да важи најмање 30 календарских дана од дана отварања понуда. У случају да 
Понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија. 
 
ИСКЉУЧЕЊЕ ПОНУДА 
 

Биће разматране понуде које су благовремено предате, и одговарајуће, односно понуде које у 
потпуности испуњавају све техничке спецификације. Наручилац ће одбити све неприхватљиве 
понуде.  
 
 Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико се не испуне услови за 
доделу уговора  из члана 107. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/2012) и 
да обавештење о обустави поступка јавне објави на Порталу јавних набавки у року од 5 дана од 
дана доношења.  

 
Лице за контакт: Служба набавке: Фара Александар,013/315-400 лок.117 или 064 850 70 94 

email: sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs 
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   Образац  1 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку мале вредности бр. ЈНМВ 75/13 

Рачунарска опрема - штампачи (ознака  из Општег речника набавки: 30232110 - Ласерски 
штампачи) 
,  дајемо понуду како следи: 

 
 
 

 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА _________________________________________________________________ 
 
БРОЈ ПОНУДЕ _____________________________________________________________________ 
 
ДАТУМ ПОНУДЕ____________________________________________________________________ 
 
АДРЕСА ПОНУЂАЧА________________________________________________________________ 
 
ГРАД И ОПШТИНА__________________________________________________________________ 
 
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА____________________________________________________________ 
 
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ_________________________________________________________________ 
 
ТЕЛЕФОН_________________________________________________________________________ 
 
ТЕЛ/ФАКС_________________________________________________________________________ 
 
МАТИЧНИ БРОЈ ___________________________________________________________________ 
 
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ______________________________________________________________ 
 
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА_________________________________________________________ 
 
БРОЈ РАЧУНА - НАЗИВ БАНКЕ _______________________________________________________ 
 
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА______________________________________ 
 
УКУПНА ЦЕНА ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ БЕЗ ПДВ-а________________________________________ 
 
ПДВ_______________________________________________________________________________ 
 
УКУПНА ЦЕНА ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ СА ПДВ-ом________________________________________ 
 

 
Понуда важи најмање 30 дана од дана отварања понуде. 

 
 
 
 
 
 
Место и датум: М.П. Потпис понуђача: 
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                                                                                                                              Образац 2 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

Р.Б. ОПИС Јед. 
мере Кол. 

Јед. 
Цена 
без 
ПДВ-а 

Укупно 
цена без 
ПДВ-а 

 

Multifunkcionalni ure đaj 
sledećih karakteristika: 
 
Specifikacija kopira  
Brzina kopiranja/štampanja A4: do 22 str./min.; 
Brzina kopiranja/štampanja A3: do 14 str./min. 
Brzina kopiranja/štampanja A4 duplex: do 22 str./min.; 
Vreme prve kopije : 6,9sekundi 
Vreme zagrevanja: < 20 sekundi 
Rezolucija kopiranja: 600x600 tpi 
Format originala: A5 - A3 
Uvećanje: 25 – 400% u koracima od po 1% 
Funkcije kopiranja: Poster mod; Ponavljanje slika; Test štampa; Zaštita 
kopije 

Specifikacija štampa ča 
Rezolucija štampanja: 1.800 x 600; 1.200 x 1.200 
Procesor: 800 MHz 
Emulacija: PCL 6c (PCL 5c + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS 
Podržani operativni sistemi: Windows 2000; Windows XP (32/64 Bit); 
Windows VISTA (32/64 Bit) ;Windows 7 (32/64 Bit); Windows Server 
2003 (32/64 Bit); Windows Server 2008 (32/64 Bit); Windows Server 
2008 R2 (64 Bit); Mac OS X 9.x/10.x; Unix; Linux; Citrix 
Funkcije štampanja: Direktna štampa PCL, PS, TIFF, XPS i PDF 
dokumenata; Watermark; Zaštita kopije; Secure print; 

Specifikacija skenera  
Brzina skeniranja: do 160 str./min. sa DF-om (opciono) 
Rezolucija skeniranja: 600x600 tpi 
Funkcije skeniranja: Mrežno TWAIN skeniranje; Scan-to-eMail; Scanto- 
FTP ; Scan-to-SMB; Scan-to-Box; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; 
Scan-to-USB 
Format dokumenata: PDF; JPG; TIFF; XPS 

Specifikacija sistema  
Memorija: 2.048 MB; Hard-disk 250 GB 
Povezivanje: USB 2.0 , Gigabit LAN 
Veličina papira: A6 - SRA3; Baner maksimum 1.200 x 297mm 
Težina papira: 52-300 gr/m2 
Kapacitet ulaznog papira: Standardno 1.150 listova; 
Kapacitet izlaznog papira: 250 listova 
Mesečni obim kopiranja/štampanja: 80.000 strana 
Potrošnja struje: Manje od 1.5 KW 

 

kom 1   

 

 

Multifunkcionalni ure đaj 
sledećih karakteristika: 
 
 
Funkcija  
Skeniranje u boji, Kopiranje, Slanje i primanje faksa, Mrežno skeniranje, 
Štampanje 
Skeniranje u boji 
Kopiranje 
Slanje i primanje faksa 
Mrežno skeniranje 
Štampanje 
Garancija na proizvod 
1-Year Onsite Service, Next Business Day 
Sertifikati proizvoda 
Energy Star, Blue Angel (RAL-UZ-122), U.S. FDA, FCC Class B, UL 60950-1, 
IEC 60320-1, ECMA 74:8, CAN/CSA-C22.2 60950-1-03, ICES-003 Class B, 

kom 1   
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VCCI Class B, BSMI Class B, CE Class B, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, IEC 
61000-3-2, IEC 61000-3-3, EN 55022 Class B, EN 55024, CISPR 22 Class B, 
IEC 60320, GS (TÜV), EN 60825-1, ACMA A-tick mark Class B, AS/NZS 60950-
1, EK Mark, K60950, KCC MIC Mark, CCC Class B, UL AR, CS, TÜV Rh, PSB-
SS 337, CNS 13438, CNS 14336 
Specificirano radno okruženje 
Temperatura: 16 do 32°C 
Visina: 0 - 2500 metara 
Vlažnost: 8 do 80% relativna vlažnost pri temperaturama nižim od 25.5°C (78°F) 
Prosečna potrošnja prilikom skeniranja 
55 Vati 
Prosečna potrošnja prilikom kopiranja 
560 Vati 
Prosečna potrošnja prilikom štampanja 
540 Vati 
Ekran Podesivi 7-inča (17.8 cm) tač-skrin u boji  
Prosečna snaga pri dvostranom štampanju  
340 Vati 
Energy Star potrošnja elektri čne energije 
5.85 kilovat-sati nedeljno 
Monitor sa ekranom osetljivim na dodir Da 
Ethernet mreža Da 
Direktno koriš ćenje USB ure đaja Da 
Veličina radne grupe Mala do srednja radna grupa 
Tehnologija štampe 
Monohromatska Laser  
Rezolucija štampe, crna 
1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi 
Brzina štampe (A4, crna): do 38 str/min 
Brzina štampe (A4, crna) dupleks: do 18 str/min 
Vreme do prve strane (crna) 6.5 sekundi 
Procesor 500 MHz 
Memorija, Standardno 256 MB 
Memorija, Maksimalno 640 MB 
Površina za štampanje (metri čna) 
4 mm od gornjih, donjih, desnih i levih ivica (unutar) 
Čvrsti disk Uključeno u konfiguraciju 
Maksimalni mese čni obim štampe: Do 80000 Strana mesečno 
Preporu čeni mese čni obim štampe 2000 - 10000 Strana 
Rezolucija kod skeniranja 600 X 600 ppi (crna) 
Tip skenera Flatbed skener sa ADF-om 
ADF skeniranje RADF (obrnuto obostrano) 
Brzina modema 33.6 Kb/s 
Standardni nosa č papira 
150-listova izlazna kaseta 
Integrisani dupleks 
250-listova ulazni nosač 
50-listova višenamenski ulagač 
Opcioni nosa č papira 
550-listova fioka 
Instalira se samo po jedna fioka 
250-listova fioka 
ADF ulazni kapacitet papira: do 50 listova 75 gr/m2 
Podržane veli čine medija 
10 koverata 7 3/4 koverata, 9 koverata A4 A5,B5 koverata 
C5 koverata, DL koverata, A6 Card, Executive, Folio,JIS-B5, Legal,Letter, Izvod, 
Universal,Oficio 
Podržani tipovi medija 
Karton,Kovert, Papirne etikete, Običan papir, Transparencije, Pogledati katalog 
kartona i etiketa 
Duplex (dvostrano) štampanje  Integrisani dupleks 
Kapacitet potrošnog materijala 
*Prosečna vrednost kapaciteta je deklarisana u skladu sa ISO/IEC 19752. 
Kertridž velikog kapaciteta sa tonerom za štampanje 9.000* stranica Kertridži sa 
tonerom kapaciteta do 3.500* stranica Kertridž veoma velikog kapaciteta za 
štampanje do 15.000* stranica 
Kertridži koji se isporu čuju sa proizvodom 
Kertridž sa tonerom crne boje u okviru programa za vraćanje, za štampanje do 
7000* stranica, početni paket 
Beleška о Fotoprovodnik 
Stvarna količina štampanja može da zavisi od drugih faktora, kao što su brzina 
uređaja, veličina i položaj papira, pokrivenost tonerom, fioka koja se koristi, 
procenat štampanja smo crnom bojom i prosečna kompleksnost zadatka za 
štampanje. 
Procenjeni kapacitet fotoprovodnika:  
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Do30,000 stranica na osnovu 3 stranice veličine Letter ili A4 po zadatku 
Podržani Apple Macintosh operativni sistemi 
Apple Mac OS X (10.2 ili noviji), Apple Mac OS 9.2 
Podržani Microsoft Windows operativni sistemi 
Microsoft Windows 2000 
Microsoft Windows XP 
Microsoft Windows Server 2003 
Microsoft Windows XP x64 
Microsoft Windows Server 2003 Terminal Services 
Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services 
Microsoft Windows Server 2003 x64 
Microsoft Windows Server 2003 x64 Terminal Services 
Microsoft Windows Vista 
Microsoft Windows Vista x64 
Microsoft Windows Server 2008 
Microsoft Windows Server 2008 x64 
Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services 
Microsoft Windows Server 2008 x64 Terminal Services 
Microsoft Windows 7 
Podržani Novell operativni sistemi 
Novell® Open Enterprise Server za Netware sa NDS, iPrint ili Novell Distributed 
Print Services (NDPS) 
Novell NetWare 5.x, 6.x sa iPrint ili Novell Distributed Print Services (NDPS) 
Podržani Linux operativni sistemi 
Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 
Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0 
SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11 
SUSE Linux Enterprise Desktop 10 
openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 
Linspire Linux 6.0 
Debian GNU/Linux 4.0 
Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0 
Ubuntu 7.10 
Ubuntu 8.04 LTS 
SUSE Linux Enterprise Desktop 11 
Debian GNU/Linux 5.0 
Ubuntu 8.10, 9.04 
Podržani UNIX operativni sistemi 
Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 
Sun Solaris x86 10 
HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 
IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1 
Ostali podržani operativni sistemi 
IBM iSeries ili IBM AS/400® Sistemi sa TCP/IP sa OS/400® V3R1 ili noviji koji 
koriste OS/400 Host Print Transform 
Skoro svaka platforma koja podržava TCP/IP 
Citrix MetaFrame 
Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services sa Citrix Presentation 
Serverom 3.0, 4.0 
Microsoft Windows Server 2003 Terminal Services sa Citrix Presentation 
Serverom 3.0, 4.0, 4.5 
Microsoft Windows Server 2003 x64 Terminal Services sa Citrix Presentation 
Serverom 4.0 x64, 4.5 x64 
Standardni portovi 
Jedan interni Card Slot 
USB 2.0 specifikacija Hi-Speed sertifikovana (Tip B) 
Prednji USB 2. Hi-Speed sertifikovani port (tip A) 
USB 2.0 Hi-Speed sertifikovani port (Tip A) sa zadnje strane 
Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), radi i sa standardom 1000Base-T 
Opcioni lokalni portovi 
Interni RS-232C serijski 
Interni 1284-B Bidirekcioni paralelni 
Opcioni mrežni portovi 
Lexmark N4050e 802.11g bežični Print Server (samo za štampanje) 
Eksterni MarkNet N7020e Gigabit Ethernet 
Interni MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet 
Internal MarkNet™ N8130 Fiber brzi Ethernet 
Fontovi i simboli 
3 od 9 promenljivih PCL 5e fontova Uski, Standardni, Široki 
2 PCL bitmap fonta 
39 promenljivih PPDS fontova 
5 PPDS bitmap fontova 
84 promenljivih PCL fontova 
OCR-A, OCR-B promenljivih PCL 5e fontova 
Za više informacija pogledajte Tehničke karakteristike. 
91 promenljivih PostScript fontova 
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Mrežni protokoli 
TCP/IP IPv4 
IPX/SPX 
AppleTalk™ 
LexLink (DLC) 
TCP/IP IPv6 
TCP 
UDP 
Metode mrežnog štampanja 
LPR/LPD 
Direct IP (Port 9100) 
HTTP 
Enhanced IP (Port 9400) 
FTP, TFTP 
IPP 1.1 (Internet Printing Protocol) 
Integracija ThinPrint .print 
Bezbednost u mreži 
SNMPv3 
802.1x autentičnost: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS 
Protokoli za upravljanje mrežom 
HTTP 
HTTPs (SSL*/TLS) 
SNMPv3 
WINS 
IGMP 
BOOTP, RARP 
APIPA (AutoIP) 
DHCP 
ICMP 
DNS 
SNMPv2c 
Bonjour 
DDNS 
mDNS 
ARP 
NTP 
Telnet 
Finger 
 

 
 
 

 
 
Рок испоруке: 5 дана по позиву Наручиоца, на адресу Наручиоца        Потврдите са „да“                      
                                                                                                                        у колони десно                                                        

 

Рок плаћања је  15 дана од дана пријема рачуна понуђача,  на основу документа којим је 
потврђује да роба испоручена. Плаћање се врши на рачун понуђача.  Потврдите са „да“           
                                                                                                                                       у колони десно 
 

 

 
 
 
Место и датум:  Потпис понуђача: 

 М.П.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКУПНО:  
ПДВ:  

СВЕГА:  
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   Образац  3 

____________________ 
(пословно име понуђача) 
 
_______________________ 
(седиште) 
 
Обавезни услови за учешће у поступку 
јавне набавке одређени чланом 75. ЗЈН 

Доказивање  испуњености услова за 
учешће сагласно члану 77. ЗЈН  

1. 

Да је регистрован код надлежног 
органа,односно да је уписан у оговарајући 
регистар (Члан 75.став 1. тачка 1.Закона о 
јавним набавкама) 

Доказ: 
За правно лице као понуђача: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистра, односно изводи 
из 
регистра надлежног Привредног суда 
За предузетника као понуђача: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре односно извод из 
одговарајућег регистра 

2. 

Да понуђач 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 против примања и 
давања мита и кривично дело превара 
(Члан 75.став 1.тачка 2. Закона о јавним 
набавкама) 

Доказ: 
За правно лице као понуђача: Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежног суда и 
надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова да правно лице и његов 
законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване 
криминалне 
групе, да није осуђивано за неко од дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне 
средине, кривично примања и давања мита, 
кривично дело преваре 
За предузетника  као понуђача: 
Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе Министарства 
унутрађњих послова да лице и његов законски 
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривично дело против привреде, 
кривична дела против заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, 
кривично 
дело преваре 
Доказ не сме бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

3. 

Да му није изречена мера забране 
обављења делатности, која је на снази у 
време обављивања односно слања позива 
за подношење понуда (Члан 75.став 1. 
тачка 3. Закона о јавним набавкама 

Доказ: 
За правно лице као понуђача: Потврда привредног 
и прекршајног суда да му није изречена мера 
забране обављања делатности или потврда 
Агенције за привредне регистре, да код овог 
органа није регистровано да му је као привредном 
друштву 
изречена мера забране обављања делатности. 
За предузетника као понуђача: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера 
забране 
обављања одређених послова или потврда 
одговарајућег регистра да код тог органа није 
регистровано да му је изречена мера забране 
обављања делатности. 
Доказ не сме бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 
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4. 

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 (Члан 
75.став 1.тачка 4. Закона о јавним 
набавкама) 

Доказ: 
Уверење Пореске управе Министарства финансија 
и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основну 
изворних локалних прихода: 
1.Потврде Пореске управе Републике Србије 
2.Потврде Пореске управе јединице локалне 
самоуправе 
или потврда надлежног органа да се подносилац 
понуде налази у поступку приватизације. 
Доказ не сме бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

Додатни услови за учешће у поступку 
јавне набавке одређени чланом 76. ЗЈН 

Доказивање  испуњености услова за 
учешће сагласно члану 77. ЗЈН  

5. 

Финансијски капацитет – да је имао укупне 
приходе од продаје за три године (2010, 
2011 и 2012.) у висини од 1.500.000,00 
динара 

Извештај о бонитету за јавне набавке, који издаје 
Народна банка Србије за 2010,2011 и 2012. годину 

6. 

Да располаже неопходним пословним 
капацитетом (да је у предходне 3 године- 
2010, 2011 и 2012. -  имао укупне приходе од 
продаје добара која су предмет ове јавне 
набавке  у висини од најмање 800.000,00  
дин.) 

Закључени уговори о испоруци добара која су 
предмет јавне набавке у предходне 3 године- 2010, 
2011 и 2012 или Потврде за референце 

 
 
 
 
ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОНУЂАЧ НЕ 
МОРА ДОСТАВЉАТИ ВЕЋ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН МОЖЕ ДА ДОКАЖЕ 
ПОТПИСИВАЊЕМ  ПИСМЕНЕ ИЗЈАВЕ КОЈА СЛЕДИ. 
 

ИЗЈАВА 
 

Којом изјављујем, под пуном материјалном и кривичном и одговорношћу, да испуњавамо 
услове из члана 75, 76 и Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/2012). 
 
      
 
 
 
Место и датум:  Понуђач: 

 М.П.  
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Образац 4 

 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 

Сагласно чл. 61. ст. 4 тачка 9 Закона о јавним набавкама и чл. 20 Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова, понуђач: 

 
 
 

 
Назив и седиште понуђача 

 
 
 

овим путем изјављује под материјалном  и кривичном одговорношћу да понуду за ЈНМВ 75/13 
Рачунарска опрема- штампачи (ознака  из Општег речника набавки: 30232110 - Ласерски 
штампачи),   подноси независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 
 
 

    
Место и датум:   Печат и потпис овлашћеног лица 
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Образац 5 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
 
 
 

Сагласно чл. 61. ст. 4 тачка 8 Закона о јавним набавкама и чл. 19 Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова, овим путем достављам трошкове припреме конкурсне документације за ЈНМВ 75/13 
Рачунарска опрема- штампачи (ознака  из Општег речника набавки: 30232110 - Ласерски 
штампачи) 
 

 
 
 

 
Назив и седиште понуђача 

 
 
 
 
 
1. Трошкови прибављања средства обезбеђења – мeнице _______________  динара. 
 
2. Трошкови израде узорка или модела израђених у складу са техничким спецификацијама 

________________  динара. 
 
 
 
 
 

    
Место и датум:   Печат и потпис овлашћеног лица 
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Образац 6 

 
 
 
 
 
 
 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О 
ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
 
 
 
 

Сагласно чл. 61. ст. 4 тачка 8 Закона о јавним набавкама и чл. 19 Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова за ЈНМВ 75/13 Рачунарска опрема- штампачи (ознака  из Општег речника набавки: 
30232110 - Ласерски штампачи) ,понуђач: 

 
 
 
 

 
Назив и седиште понуђача 

 
 
 
 
 

Овим путем изјављује под материјалном  и кривичном одговорношћу да поштује све 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и  
заштити животне средине. 
 
 
 
 

    
Место и датум:   Печат и потпис овлашћеног лица 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Страна 13 oд 14  

 
 

Образац 7 
 

 
                                                                             (МОДЕЛ УГОВОРА) 

Цара Душана 7 
26000 Панчево 
Матични број: 08488754 
ПИБ: 101050607 
E-mail: grejanje@panet.rs 
ТЕЛ:  013/315-400, 319-241; 
Факс: 013 351-270 
Број:  
Панчево,          2013. година 
     
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ШТАМПАЧА 
 
 
Уговорне стране: 
 

1. ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“, ПАНЧЕВО, Цара Душана бр. 7, кога заступа директор Миодраг 
Лазић, дипл. економиста, ПИБ 101050607, матични број 08488754 рачун бр. 160-
10373-94 Банка Интеса (у даљем тексту: Купац)  и 

 
2. __________________________________________ кога заступа директор 

__________________, ПИБ _________________, матични бр. _______________ рачун 
бр. ___________________________, (у даљем тексту: Продавац) 

 
 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је куповина рачунарске опреме - штампача након спроведеног 

поступка набавке мале вредности  бр. 75/13, а у свему у складу са спецификацијом добара 
из конкурсне документације Купца, као и понудом Продавца бр. ___________ од 
______________ године, које су саставни део овог Уговора. 
 

 
Члан 2. 

 Укупна уговорена вредност набавке рачунарске опреме - штампача 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 раста потрошачких цена.  
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Члан 3. 

Рок испоруке робе је 5 дана од дана позива Купца, на адресу Купца, сукцесивно током 
трајања уговора. 

 
Члан 4. 

Купац се обавезује да ће плаћање вршити 15 дана од дана пријема рачуна продавца,  
на основу документа којим је потврђује да роба испоручена. Плаћање се врши на рачун 
продавца бр._________________________ .                              

      
Члан 5. 

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

 
Члан 6. 

Уговор се закључује на одређено време, до 31.12.2013. 
 

Члан 7. 
Уговорне стране су сагласне да се за праћење реализације овог Уговора од стране 

Купца задужује Служба набавке и маркетинга.  
 

       Члан 8. 
Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену 

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

Члан 9. 
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 10. 

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

 
     
 

ПРОДАВАЦ   КУПАЦ 
    

 
 
 


